
Ansökan om stöd till spridning och visning av film för barn och ungdom 
på de nationella minoritetsspråken – projekt
Fyll i blanketten, spara lokalt på din dator och ladda upp tillsammans med övriga bilagor i 
Filminstitutets ansökningstjänst. Samtliga fält är obligatoriska om inget annat anges. Ofullständig 
ansökan behandlas ej.

Sökande Organisationsnummer

Projektnamn

Beskriv kortfattat projektets syfte, mål och metod. Vad vill ni uppnå och hur? Max 2000 tecken.



Beskriv hur projektet främjar stödets syfte, att främja tillgången till film för barn och 
unga på de nationella minoritetsspråken. Max 800 tecken.

Hur säkerställer sökande att minoritetsgruppen/grupperna är delaktiga och har 
inflytande i projektet? Max 800 tecken.

Vilka samarbetspartners är involverade i projektet? Och hur ser ansvarsfördelningen ut? 
Max 800 tecken.



Filmutbud
Beskriv projektets filmutbud – inriktning och omfattning. Exemplifiera gärna med 
planerade titlar. Max 800 tecken.

PUBLIK OCH SPRIDNING

Redovisa planerad spridning och visning uppdelat på:

Antal öppna visningar på biograf

Antal slutna/institutionella visningar på biograf

Antal visningar på andra platser 

Antal regioner inom Sverige med fysiska visningar

Antal orter inom Sverige med fysiska visningar

Antal digitala plattformar där filmen/filmerna visas för svensk publik

Vilka målgrupper/ publik beräknar ni nå? Och hur? Max 800 tecken.



Redovisa spridning och visning av film i tidigare genomförda projekt (t ex samma festival 
året innan):

Antal öppna visningar på biograf

Antal slutna/institutionella visningar på biograf

Antal visningar på andra platser 

Antal regioner inom Sverige med fysiska visningar

Antal orter inom Sverige med fysiska visningar

Antal digitala plattformar där filmen/filmerna visas för svensk publik

Hur kommer projektet att arbeta med barn och ungas delaktighet? Exempelvis referensgrupper, 
anpassning av metod, val av tematik, i utvärderingen av projektet etc. Max 1000 tecken.

Hur integrerar projektet jämställdhets- och mångfaldsperspektiv? Max 1000 tecken.



Budgetkalkyl
Om nedan rader ej rymmer hela projektbudgeten, vänligen bifoga helheten som separat bilaga, 
med liknande uppställning.
Kostnader/utgifter

Summa kostnader: 

Intäkter

Inklusive stöd och samarbetsparters insatser

Egen insats 

Svenska Filminstitutet 

Summa intäkter:
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