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Riktlinjer stöd: 
Arrangemangsstöd filmvisning 
 
Syfte 
Arrangemangsstöd filmvisning syftar till att bredda utbudet av publika filmupplevelser i 
regionen, främja arrangörskap inom visningsområdet, stärka biografen som kulturell 
mötesplats på orten och stimulera nya visningsformer för film. Stödet kan till exempel sökas 
för att genomföra en filmfestival, visning av film i nya miljöer eller för 
mervärdesarrangemang kring enskilda visningar på biografen. 
 
Grundläggande krav 
• Arrangemanget ska genomföras i Örebro län. 
• Arrangemanget ska vara utåtriktat och publikt. 
• Arrangemanget ska vara tillgängligt för alla. Det innebär att det i största möjliga mån 
genomförs i tillgängliga miljöer, och att det ska finnas tydlig tillgänglighetsinformation i 
programblad eller på webb. Denna information kan vara olika relevant i olika lokaler, men 
berör sådant som närhet till parkeringsplatser, den fysiska miljön såsom nivåskillnader, om 
det vid behov finns hiss, tillgänglig toalett, tillgång till hörslinga, teckentolkning eller 
syntolkning etc.  

Prioriteringar 
• Arrangemang som ger visningen på biografen ett mervärde, stärker biografens position som 
kulturell mötesplats eller lockar nya publikgrupper till biografen. 
• Arrangemang som utforskar nya visningsformer och platser. 
• Arrangemang med och för barn och unga (0-25 år). 
• Arrangemang som berör och tar hänsyn till Region Örebro läns prioriterade mångfaldsfrågor 
med fokus på etnicitet och social hållbarhet/inkludering, genus och jämställdhet mellan könen 
inklusive HBTQ-frågor och tillgänglighet kopplat till olika funktionsförmågor. 
• Samarbetsarrangemang mellan flera arrangörer, sektorer och över läns- och kommungränser. 
• Arrangemang med egen eller extern medfinansiering utöver stödet från Film i Örebro län. 
 
Observera att arrangemanget inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. Det räcker med att 
en ansökan uppfyller de grundläggande kraven för att komma i fråga för stöd. De prioriterade 
områdena vägs dock in i bedömningen.  
 
Stöd beviljas inte till: 
• Ordinarie repertoarvisad film på biograf (undantaget mervärdesarrangemang). 
• Arrangemang med tydligt vinstsyfte. Eventuellt överskott i ett ideellt arrangemang får föras 
över till kommande visningsarrangemang. 
 
Vem kan söka? 
Arrangemangsstödet kan bara sökas av en juridisk person såsom organisation, förening, 
företag, enskild firma eller kommun, dock inte i vinstsyfte.  
 
Hur mycket kan man söka? 
Högsta belopp som går att söka är 10 000 kr för ett arrangemang. 
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När ska man söka? 
Arrangemangsstöden handläggs löpande. Sök i god tid då handläggningstiden kan uppgå till 
en månad. Räkna med att ansökningar som inkommer i anslutning till semesterperioden juni-
augusti kan ta längre tid. Det går inte att söka retroaktivt. 
 
Ansökningsblankett ”Ansökan Arrangemangsstöd filmvisning” ska användas.  

Villkor för stöd och uppföljning 
Region Örebro län/Film i Örebro län ska anges som stödgivare i allt kommunikationsmaterial 
kring arrangemanget. Det avser affischer, annonser, webbsidor och där det är tillämpligt även 
sociala media. 
Logotyp finns att tillgå på begäran.  
Uppföljning i form av en skriftlig rapport med ekonomisk redovisning ska lämnas till Region 
Örebro län / Film i Örebro län senast en månad efter avslutat arrangemang. Blanketten 
”Rapport Arrangemangsstöd filmvisning” finns på webben.  
I redovisningen ska ekonomiskt utfall, antalet visade titlar, antal visningsblock och 
publiksiffror framgå. 
Innan redovisning lämnats in kan sökande ej beviljas nytt stöd för nytt arrangemang.  
 
Om projektet avbryts, förändras eller försenas 
Vid oförutsedda händelser som påverkar arrangemangets/produktionens genomförande önskar 
vi emotta en revidering av ansökan som beskriver de förändrade förutsättningarna och hur de 
påverkar slutresultatet. Det kan handla om förändringar i budget, att aktiviteter senareläggs, 
eller att projektets innehåll eller form förändras.  
Innan sökande går vidare med ett förändrat projekt så ska godkännande på inlämnad 
revidering inväntas.  
I de fall revideringen inte godkänns ska sökanden inte spendera mer av beviljade stödmedel 
utan betala åter det belopp man ännu inte förverkat. Sökanden är inte skyldig att återbetala 
belopp som fram tills revideringen använts i linje med inlämnad budget. 
 
Kontakt 
Jerry Eriksson 
Utvecklingsledare film 
Region Örebro län – Film i Örebro län 
E-post jerry.eriksson@regionorebrolan.se 
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