Stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler,
streamingplattformar och visningsorganisationer
Ansökan om stöd till stabilisering av verksamhet
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.

Uppgifter personalkostnader (enligt bokslut 2020 eller 2021)
Organisationens årliga personalkostnader (löner inklusive arbetsgivaravgifter samt ersättning till
externa aktörer med F-skatt för organisationens kärnverksamhet):

Totalt antal årsverken:

Antal årsverken för tjänster kopplade till visning och spridning av film:

Stödgrundande uppgifter för ansökan om stabiliseringsstöd
Fyll på nästa sida i uppgifter för de tjänster ni har i er organisation och för vilka ni söker
stabiliseringsstöd för perioden 1 januari – 30 juni 2022. Det ska vara faktiska tjänster som
innehas av en person och som utgör grunden i er organisations kärnverksamhet. Det gäller även
inhyrd personal från näringsverksamhet.
Tjänsterna måste vara kopplade till organisationens program- och publikverksamhet. Stöd kan ej
sökas för allmänna administrativa tjänster (så som ekonomi, overheadkostnader för drift,
administration eller till exempel kulturuppdrag utan koppling till visning och spridning av film).
Om en tjänst delvis innehåller arbetsuppgifter kopplade till programverksamhet, så redovisa
endast den delen av tjänsten. Om tjänsten varierar i omfattning under ett verksamhetsår, beräkna
den genomsnittliga omfattningen för 12 månader.
En organisation kan som mest söka stöd för upp till fem årsverken. Dessa årsverken kan dock
bestå av fler än fem tjänster om dessa tjänster är deltidstjänster.
Uppgifter som lämnas ska kunna styrkas på Filminstitutets begäran.

Tjänst
Ex: Marknadsförare

Anställningsform*
Ex: Projektanställning

Huvudsakliga
arbetsuppgifter
Ex: PR, pressarbete,
lansering, projektledning

Tjänstens omfattning
i årsverken**
Ex: 25% i snitt (varierar
mellan 20-100% ett år)

Omfattning per
år i timmar ***

Lönekostnad inkl Tjänsten
arbetsgivarinnehas 2022 av
avgifter per år ****

Ex: 80 h under 6 mån
= 480 h / år

Ex: 230 000 kr

Namn Efternamn

*Anställningsform kan till exempel vara projektanställning, tillsvidareanställning, allmän
visstidsanställning (timanställning), inhyrd personal med F-skatt.
**Omfattning årsverken. Om tjänsten varierar i omfattning under året, ange då ett
medelvärde utslaget på 12 månader.
***Omfattning per år i timmar. Summera tjänstens omfattning i timmar för årets 12
månader.
****Lönekostnad. Ange lönekostnaden som tjänsten med dess omfattning kostar på ett år.
Om tjänsten är en visstidsanställning ska semestertillägg räknas in.

Övrig info eller kommentarer till redovisade lönekostnader

Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan
•
Underlag som styrker kostnaderna för de tjänster man söker stöd för (t. ex. ett
utdrag ur en årsredovisning med resultatrapport där personalkostnader framgår).

