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CHECKLISTA TILL LOI för produktionsstöd – Lång spelfilm
 Fyll i ansökan för produktionsstöd på vår hemsida
 Ordna, numrera och döp dokumenten.
 Endast i pdf format. Ej undermappar.
 Mallar finns under Checklistor och mallar i vår hemsida
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/checklistor-och-mallar/
Ansökantillsammans med de övriga underlag mejlas vid ett tillfälle dock innan utsatt deadline till
prodstodansokan@filminstitutet.se
Märk ämnesraden med LOI för produktionsstöd och projektets titel.
Ofullständiga och inkorrekta underlag kommer ärendet INTE behandlas.
Oavsett om dokumenten skickats vid tidigare tillfälle, så ska de skickas in på nytt vid ansökningstillfället.
Ansökan
Filnamn: Ansokan_produktionsstod_projektitel_bolagsnamn

Förteckning (register över inlämnade underlag)
Filnamn: Forteckning_produktionsstod_projektitel_bolagsnamn

1. Visionsdokument om formspråk, tonalitet (skriftlig eller visuellt)
Filnamn: 1_visionsdokument_projekttitel

2. Manus
Filnamn: 2_manus_(vers alt datum)_projekttitel

3. Avtal med manusförfattare och regissör samt eventuella avtal om ytterligare upphovsrätt
Filnamn: här behövs antagligen underordnade numrering beroende på antal upphovsmän. Optionsavtal, manusavtal,
regiavtal etc.
3.1_avtal_optionsavtal_upphovsmansnamn_ projekttitel
3.2_avtal_manusavtal_ upphovsmansnamn _ projekttitel
3.3_avtal_regiavtal_ upphovsmansnamn _ projekttitel
Osv.

4. Produktionsuppgifter - format, längd, genre, målgrupp, färg eller sv/v, bekräftade/tänkta
skådespelare och teamhuvudfunktioner (mall finns)
Filnamn: 4.1_produktionsuppgifter_ projekttitel
LOI med Medverkande/teammedlem (om sådan finns)
Filnamn: 4.2_LOI _medverkandesnamn_ projekttitel
4.3_LOI _teammedlemsnamn_funktion_ projekttitel
Osv.

5. Tidplan - förproduktion, inspelning, efterarbete, preliminär premiär
Filnamn: 5_tidsplan_ projekttitel

6. Inspelningsplan kan vara en grov nedbrytning men som korresponderar med budgeten
Filnamn: 6_Inspelningsplan_projekttitel
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7. Budget i svenska kronor.
Budgeten ska vara utformad i enlighet med Svenska Filminstitutets kontoordning (mall finns)
Filnamn: 7_budget_ projekttitel

8. Tänkt Finansieringsplan
samt eventuella LOI/LOC om det finns (mall finns)
Filnamn: här behövs antagligen underordnade numrering
8.1_finansieringsplan_ projekttitel
8.2_LOC_samproducent_bolagsnamn_ projekttitel
8.3_LOC_fund_stödgivarensnamn_ projekttitel
8.4_LOC_MG_distributörensnamn_ projekttitel
8.5_LOC_liscens_tvbolagetsnamn_ projekttitel
Osv.

9. Specifikation över egna insatser (mall finns)
Filnamn: 9_egeninsats_ projekttitel

10. Specifikation över interna kostnader (mall finns)
Filnamn: 10_internakostnader_ projekttitel
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