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Ansökan - intyg om godkänd samproduktion 
enligt bilateralt avtal 
 
Ansökan gäller: 
Provisional status     
söker man innan man går i produktion, det är en preliminär status. 
 
Final status  
söker man vid projektets avslut och kräver även en godkänd slutredovisning. 
 
Uppgifter om sökande 
Sökande produktionsbolag: 

Organisationsnummer: 

Adress, postnr, ort: 

Kontaktperson: 

E-post: 

Sammanfattning av projektet 
Filmtitel svensk/original:  

Datum för första inspelningsdag:  

Dialogspråk i filmen:  

Svensk medverkan:   Konstnärlig  Finansiell 

Har projektet fått stöd från Eurimages? Stödsumma:  

Lista över samproducenter (fördela internationella fonder pro rata/land) 
LAND HUVUDPRODUCENT % av TOTAL FINANSIERING 
Sverige   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Ort / Datum    Underskrift 
 
 
  



Ansökan  -  intyg om godkänd samproduktion enligt Europakonventionen ETS147 2 
 

 
 

 

Bilagor – samtliga kan skickas digitalt 
1. Manus  
2. Rättighetsavtal/manusavtal 
3. Tidplan/inspelningsplan 
4. En komplett lista över teknisk/konstnärlig medverkan från varje land. 
5. Finansieringsplan (för provisional status)/slutredovisning (för final status). 
6. Samproduktionsavtal som inkluderar klausuler angående fördelning av 

intäkter och territorier, mellan samtliga parter. 
7. Om Sverige är minoritetsland: intyg från det största landets motsvarande 

myndighet om godkännande. 
 
 
 
Kontakt 
Svenska Filminstitutet/Produktionsstödsavdelningen 
Annelie Juliusson, handläggare 
Email: annelie.juliusson@sfi.se 
Tel: 08-665 12 32 
 

mailto:annelie.juliusson@sfi.se
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