Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och
ungdom
Syfte

Syftet är att ge barn och ungdomar, i hela landet, möjlighet till kvalitativa filmupplevelser
och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.
Mottagare

Stöd kan sökas av kommunal förvaltning, skola eller annan organisation som drivs med
kommunal finansiering.
Allmänt om stödet

Stödet kan användas för verksamhet inom både skola, förskola och fritid, till satsningar
som innebär:
 utveckling av filmpedagogisk verksamhet
 kompetensutveckling av personal
 insatser som främjar barn och ungdomars eget skapande
 filmvisning på biograf för barn och unga
 utforska filmarvet
Stöd beviljas för ett år i taget och upp till tre år. Undantag från regeln om tre år kan göras
för speciella satsningar. Separat ansökan ska göras för varje år. Att ett projekt erhållit stöd
under ett verksamhetsår utgör ingen garanti för fortsatt stöd.
Sökandens ekonomiska insats ska vara minst lika stor som stödbeloppet och ska
specificeras i ansökan.
Bedömningsgrunder vid fördelning

Stöd ges i första hand till projekt som omfattar en hel kommun och där det finns en plan
för hur barn och ungdomars allmänna kunnande om rörliga bilder ska stärkas.
Vid bedömning av ansökan prioriteras projekt som:
 omfattar insatser inom flera av de fem områdena enligt ovan
 uppvisar en plan för hur verksamheten ska finansieras när stöd inte längre erhålls
från Svenska Filminstitutet
Avseende fästs dessutom vid hur jämställdhets, mångfalds – och barnperspektiv
integreras i projektet. Projekt där anskaffningskostnader och investeringar är en
betydande del prioriteras inte.
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Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett som tillhandahålls av Filminstitutet. Projektets
verksamhetsplan och budget ska bifogas. Stöd fördelas vid två tillfällen per år. Aktuella
sista ansökningsdatum publiceras på www.filminstitutet.se/stodbarnochunga
Beslut

Ansökan bereds på avdelningen Film och samhälle och beslut tas av Filminstitutets VD.
Beslut publiceras på www.filminstitutet.se/beviljadestod
Utbetalning

Stöd rekvireras på särskild blankett som bifogas beslutsbrev.
Redovisning

Stöd ska redovisas senast 14 månader efter beslutsdatum. Redovisningen sker på särskild
blankett.
Villkor för stöd

Om beviljat belopp är mindre än sökt belopp kan Filminstitutet begära en reviderad
budget.
Stödmottagare ska ange att aktiviteternas genomförs med stöd av Svenska Filminstitutet.
Filminstitutet förbehåller sig rätten att innehålla stödet om stödmottagaren har oreglerade
skulder till Filminstitutet.
Om stödmottagaren inte utförligt redovisar stöd inom utsatt tid kan nytt stöd inte beviljas.
Om stödet helt eller delvis inte förbrukats ska det belopp som inte utnyttjats återbetalas.
Om stödmedlen inte används i enlighet med ansökan kan Svenska Filminstitutet kräva att
hela eller delar av stödet återbetalas.
Ansökan skickas med post till:

Svenska Filminstitutet
Film och samhälle

Box 27126
102 52 Stockholm

Fastställt av styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet den 18 december 2012.

