
 

Svenska Filminstitutet 
Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 
Telefon: 08-665 11 00 
filminstitutet.se  

 

Ansökan stöd till internationell lansering av 
svensk film  
 

Sökande 

 
Organisationsnummer/personnummer 

 
Adress 
  
Postnummer och postort 
  
Kontaktperson 
  
Mobiltelefon 
  
E-post 
  

 
Ansökan gäller 

 
Typ av ansökan – välj en 
□ Kortfilm   
□ Dokumentärfilm   
□ Långfilm  
□ Academy Awards   
□ Filmvisning för ökad representation och tillgänglighet  
□ Internationell spridning av dokumentärfilm och kortfilm 

Filmprojekt titel 

 
Festivalnamn 

 
Kort sammanfattning av filmprojektet och festivaldeltagandet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sökt belopp (se Filminstitutets riktlinjer för stödets maximala beloppsgräns) 
  

Uppgiftslämnare 
Jag intygar härmed att jag har rätt att företräda sökande och att uppgifterna jag 
har lämnat är sanningsenliga. 

Ort och datum 

 
Namn 

 
 



Ansökan stöd till internationell lansering av svensk film 

Uppskattade kostnader 

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

Produktionsbolagets 
kostnad 

Ansöker om 
ersättning för kostnad 

Filmkostnader             100% 
Visningsmaterial 
Översättning 
Textning 
Frakt 
Resor/Boende (lång spelfilm) 50% 

Resor (ekonomiklass) 
Hotell 
Resor/Boende (kort- och dokumentärfilm)   100% 
Resor (ekonomiklass) 
Hotell 
Marknadsföring 50% 
Formgivning och tryck av affisch 
Framtagande av EPK, trailer 
Formgivning och tryck av pressbok 
Publicist* 
Framtagande av annonsmaterial/köp av 
annonsutrymme* 

Mottagning* 

*Efter överenskommelse med Filminstitutet

Summa 

Bifoga bilagor och fyll i produktionsuppgifter på nästa sida (om ej 
inskickade sen tidigare) 

1. Inbjudan från festival
2. Registreringsbevis från Bolagsverket (för innevarande år)
3. Registerutdrag från Skatteverket (för innevarande år)

Spara blankett lokalt på datorn, fyll i och spara. E-posta ansökan och bilagor, samtliga i 
pdf-format, till utlandstod@filminstitutet.se. Ange Ansökan Stöd till internationell lansering 
av svensk film + filmtitel i ämnesraden. 

Stöd uppgår till max 20 000 SEK

Stöd uppgår till max 10 000 SEK

Stöd uppgår till max 20 000 SEK



Ansökan stöd till internationell lansering av svensk film 
 

    

Produktionsuppgifter/Production information  
Svensk titel Swedish title  
Internationell titel International title  
Produktionsår Production year  
Genre Genre  
Längd i minuter Running time in 

minutes 
 

Nationell premiär National premiere  
Ursprungsland Country of origin  
Språk Language(s)  
Undertexter (språk) Subtitle languages  
Utsnitt Aspect ratio  
Ljudsystem Sound system  
DCP fps DCP fps  
Medverkande/Cast and crew 
Regissör(er) Director(s)  
Manusförfattare Screenwriter(s)  
Producent Producer(s)  
Fotograf(er) Cinematographer(s)  
Kompositör Composer  
Ljud Sound  
Klippare Editor  
Skådespelare Principal cast  

 
 
 
 
 

Huvudproduktionsbolag kontaktinformation/Main production company contact 
info 
Adress Address  
Kontaktperson Contact  
Telefon Phone  
E-post E-mail  
Regissörens telefon, e-
post 

Director’s phone and 
e-mail 

 

Säljagent/Sales Agent 
Bolag Company  
Adress Address  



Ansökan stöd till internationell lansering av svensk film 
 

    

Kontaktperson Contact  
Telefon Phone  
E-post E-mail  
Producerad av/Produced by  
Ange produktionsbolag, samproducenter, stödgivare enligt exemplet nedan och 
eventuell konsulent på Svenska Filminstitutet. 
Exempel: Yellow Bird in co-production with ZDF Enterprises, SVT and Nordisk Film, in 
collaboration with DR, TV2 Norge, Nordisk Film & TV Fond, Filmpool Stockholm 
Mälardalen, Spiltan and Film i Väst, with support from the Swedish Film 
Institute/Suzanne Glansborg and the Danish Film Institute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopsis/Plot summary (max 350 tecken inkl. blanksteg)  
Svenska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ansökan stöd till internationell lansering av svensk film 
 

    

English 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om regissören/About the director 
Födelseår/ Year of birth   
Biografi/Biography (max 300 tecken inkl blanksteg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ansökan stöd till internationell lansering av svensk film 
 

    

Regissörens kommentar/ Director’s comment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regissörens filmografi/Director’s filmography 
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