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Riktlinjer – Filmproduktionsstipendium  

Syfte 
Syftet med stödformen är att bidra till regionala filmskapares konstnärliga utveckling 
och främja förnyelse och breddning av filmkulturen i länet. Stödet kan sökas för 
kostnader knutna till att genomföra en egen kort- eller dokumentärfilmsproduktion 
inklusive dess distribution.  

Grundläggande krav 
• Sökande ska vara initiativtagare och/eller ha det huvudsakliga ansvaret för 

den konstnärliga processen i produktionen.  
• Sökande ska vara bosatt eller huvudsakligen verksam i Örebro län. Undantag 

kan göras för personer som tillfälligt lämnat länet men fortfarande har en 
stark filmkulturell koppling till Örebro län.  

• Sökande ska kunna visa upp minst en tidigare genomförd kort- eller 
dokumentärfilm som visar god filmisk berättarförmåga.  

• Ansökan ska avse en kort- eller dokumentärfilmsproduktion.  

Prioriterande kriterier 
• Nya sökande och sökande som avslutat och redovisat tidigare beviljade stöd.  
• Produktioner med tydlig regional anknytning avseende berättelse, 

inspelningsplatser och team. 
• Produktioner med ett tydligt publikt mål och potential till bredare genomslag 

och spridning. 
 
Observera att ansökan inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. Det räcker med 
att en ansökan uppfyller de grundläggande kraven för att vara giltig och handläggas. 
Prioriteringarna vägs dock in i bedömningen. 

Stödet beviljas inte till  
• musikvideo, reklam-, dokumentations-, beställnings- eller informationsfilm.  
• produktioner inom ramen för utbildning.  
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• investering av kapitalvaror i form av inspelningsteknik, undantaget 
förbrukningsvaror.  

Sökande och stödbelopp  
Stödet betalas ut som ett stipendium och kan bara sökas av privatpersoner över 18 år.  
Högsta stödbelopp är 30 000 kronor.  
Söks stödet endast för distributionskostnader för en redan färdig film är högsta 
stödbeloppet 5 000 kr.  

Ansökan 
Ansökningsdatum anslås på Region Örebro läns webbplats.  
Handläggningstiden kan uppgå till en månad, från sista ansökningsdag räknat.  
 
Ansökan lämnas in via digitalt formulär med bifogade bilagor.  
 
Utöver ifyllt ansökningsformulär ska följande framgå i en eller flera bilagor:  

• Manus (Färdigt manus eller tidigt utkast)  
• Vision (Sökandens målbild med projektet)  
• Inspelningsplan (När, var och hur filmen ska produceras)  
• Team (Sökandens och övriga medverkandes filmerfarenheter)  
• Exempelfilm (Länk till minst en egen tidigare genomförd film)  
• Distributionsplan (Hur den färdiga filmen ska nå publiken)  
• Budget (Vad stödet ska bekosta)  

 
Söks endast för distributionskostnader behöver endast en färdig eller grovklippt film 
länkas i ansökan, och en plan och kostnader för distributionen bifogas. 

Beslut och utbetalning av beviljade medel 
Ansökningar tas emot av en handläggare inom Region Örebro län som tillsammans 
med utsedd referensgrupp tar fram beslutsunderlag. Beslut fattas beroende på 
stödform av handläggare, områdeschef eller politisk nämnd. Alla som deltar i 
handläggningen av ett ärende omfattas av förvaltningslagens bestämmelser om jäv.  
Senast en månad efter sista ansökningsdag får sökande ett beslutsmeddelande.  
Beviljade medel betalas därefter direkt ut till det konto som angetts i ansökan.  

Redovisning 
Uppföljning i form av en skriftlig redovisning med ekonomisk rapport ska lämna in 
senast en månad efter projektets genomförande. Kvitton behöver inte lämnas in, men 
ska kunna visas upp på begäran och styrka utfallet. Med redovisningen ska även en 
länk till den färdiga filmen bifogas. 
Använd det redovisningsformulär som finns på webben och som avser stödformen. 
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Villkor 
Region Örebro län - Film i Örebro län ska anges som stödgivare i allt 
kommunikationsmaterial kring produktionen. Det avser filmens eftertext, affischer, 
webbsidor och där det är tillämpligt även sociala media.  
 
Den färdiga filmen förväntas tillgängliggöras publikt i Örebro län, till exempel genom 
regionala och lokala filmfestivaler.  
 
Sökanden ska löpande hålla Region Örebro län underrättade om projektets utveckling, 
både under produktionen och under distributionsfasen efteråt. 
 
Sökanden förbinder sig att genomföra aktiviteten så som den beskrivs i ansökan.  
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 som ännu inte utnyttjats. Sökanden är inte 
skyldig att återbetala belopp som fram tills revideringen använts i linje med inlämnad 
budget.  

Allmän handling och publicering av namn 
Genom att skicka in en ansökan till Region Örebro län blir ansökningsmaterialet till 
allmän handling.  
Region Örebro län kan i samband med beviljat beslut komma att publicera sökandes 
namn, projektnamn, kort beskrivning av aktiviteten i bild eller text hämtad från 
ansökan samt beviljat belopp i pressmeddelanden och egna kommunikationskanaler.  
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