
   

Bilaga, Redovisning av stöd till internationell lansering av svensk lång spel- och dokumentärfilm – Academy Awards 

  

Resulta tbudget 

För stöd till internationell lansering av svensk lång spel- och dokumentärfilm – Academy 
Awards gäller att Filminstitutet står för 100% av kostnaderna med ett maxtak på SEK 350 000.

OBS! Alla belopp ska anges i SEK, exklusive moms. 
      

  

Ersättning för kostnad Produktionsbolagets  
Åtgärd kostnad 100%

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

    
   

       
 

    
    

••• •• Svenska 
Film 

 Totalt 

Spara blanketten lokalt på datorn, fyll i och spara. Ladda upp med övriga bilagor i 
ansökningsformuläret. Samtliga bilagor måste vara i pdf-format. 



Bilaga, Redovisning av stöd till internationell lansering av svensk lång spel- och dokumentärfilm – Academy Awards

Resultatb udget 

OBS Gäller endast vid shortlist. Filminstitutet står då för 50% av kostnaderna med ett maxtak 
på SEK 250 000.

OBS! Alla belopp ska anges i SEK, 
exklusive moms.       

  

Produktionsbolagets Ersättning  för kostnad  
Åtgärd kostnad 50%  

  

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

    
   

       
 

   

    
    

••• •• Svenska 
Film 

Totalt  

Spara blanketten lokalt på datorn, fyll i och spara. Ladda upp med övriga bilagor i 
ansökningsformuläret. Samtliga bilagor måste vara i pdf-format. 
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