
 
 

    
 
 

 
Bilaga till stöd till internationell lansering av svensk lång spel- och 
dokumentärfilm samt stöd till internationell lansering av svensk 
kortfilm - Academy Awards 
 
 
För svensk producent av svensk film kan stöd sökas för kampanjarbete i samband med 
nomineringsprocess inför Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Oscarsgalan). 
Stödet ingår i det internationella lanseringsstödet och kan sökas för Best International 
Feature (lång spel- och dokumentärfilm), Best Documentary Feature (lång dokumentärfilm) 
och kortfilmskategorierna Best Live Action Short Film, Best Documentary Short Subject 
och Best Animated Short Film. 
 
 
Best International Feature (lång spel- och dokumentärfilm) 
Den film som valts ut som Sveriges bidrag till en Academy Award i kategorin Best International 
Feature kan söka stöd upp till 350 000 kronor för marknadsföringskostnader och kampanjarbete.  
I denna summa ingår kostnader för framtagande av en engelsktextad DCP. Stödet är utan krav på egen 
ekonomisk insats från sökanden. 

Om filmen blir listad på Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences Shortlist i kategorin Best 
International Feature kan stöd sökas upp till 250 000 kronor i utökat stöd för ytterligare 
marknadsföringskostnader och kampanjarbete. Sökandens egen ekonomiska insats ska då vara minst 
lika stor som stödbeloppet. 

Best Documentary Feature (lång dokumentärfilm) 
Stöd kan sökas upp till 350 000 kronor för marknadsföringskostnader och kampanjarbete för 
nominering till kategorin Best Documentary. Stödet är utan krav på egen ekonomisk insats från 
sökanden. 
 
Om filmen blir listad på Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences Shortlist i kategorin Best 
Documentary kan sökanden söka 250 000 kronor i utökat stöd för ytterligare 
marknadsföringskostnader och kampanjarbete. Sökandens ekonomiska insats ska då vara minst lika 
stor som stödbeloppet. 
 
Kortfilm  
Stöd kan sökas upp till 25 000 kronor för framtagande av ny visningskopia och kostnader i samband 
med anmälan till kategorierna Best Live Action Short Film, Best Documentary Short Subject och Best 
Animated Short Film. Stödet är utan krav på egen ekonomisk insats från sökanden. 

Administrativa kostnader 
För samtliga stöd får administrativa kostnader tas upp i redovisningen motsvarande sju (7) procent av 
stödbeloppet. Maximalt får 20 000 kronor redovisas som administrativa kostnader.  

 



 
Villkor 
 
Till ansökan gällande lång spel- eller dokumentärfilm ska bifogas kampanjplan och 
marknadsföringsstrategier.  
 
Best International Feature (lång spel- och dokumentärfilm) 

• Stöd kan sökas för den film som av Oscarskommittén utsetts till Sveriges bidrag till kategorin 
Best International Feature.  

• För utökat stöd måste filmen vara shortlistad till kategorin Best International Feature.  
 

 
Best Documentary (lång dokumentärfilm) 
Stöd kan sökas för film i samband med nomineringsprocess i kategorin Best Documentary om den 
uppfyller två av tre följande kriterier: 

• Att den är antagen till World Cinema Documentary Competition på Sundance Film Festival. 
• Att den har en distributör som planerar en release i USA.  
• Att den har haft betydande närvaro på filmfestivaler i USA. 

 
Best Live Action Short Film, Best Documentary Short Subject och Best Animated Short Film  
(kortfilm)  

• Stöd kan sökas för film som har vunnit ett pris på en festival* som kvalificerar filmen till en 
möjlig nominering.   

*  För information kring vilka festivalpriser som kvalificerar kortfilm till en möjlig nominering se 
www.oscars.org. 
 
För övrig information om hur och när man ansöker, hur ansökan bedöms, hur beslut fattas, hur stödet 
betalas ut och hur man redovisar – se Riktlinjer för stöd till internationell lansering av svensk lång 
spel- och dokumentärfilm samt Riktlinjer för stöd till internationell lansering av svensk kortfilm. 

 


