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Riktlinjer - Utvecklingsstöd till 
filmproduktion 

 

Syfte 

Syftet med utvecklingsstödet är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets 

professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla 

film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.  

 

Region Örebro län främjar med detta utvecklingsstöd länets filmkultur med potential 

att ge positiva effekter för flera andra konst- och kulturområden och kringliggande 

näringar.  

Stödet avser utveckling 

Stödet avser utveckling av långfilm (över 60 minuter) eller tv-serieproduktion inom 

dokumentär eller fiktion.  

Sökanden ska ha för avsikt att genomföra hela eller merparten av produktionen i 

Örebroregionen, och detta ska framgå av ansökan. 

 

Utvecklingsstödet kan sökas för alla kostnader från idéutveckling fram till 

produktionsstart. Kostnader som avser researcharbete, manusutveckling, platsletande, 

casting, inspelning av testscener och annan initial planering för att nå finansiering och 

inspelningsstart kan räknas in i utvecklingsbudgeten.  

Sökande 
Stödet kan sökas av professionella producenter, regissörer och manusförfattare inom 

film och tv med företag registrerat i Örebro län.  

Stödbelopp 

Utvecklingsstöd kan beviljas upp till 250 000 kronor per projekt. Utvecklingsstödet 

kan beviljas i flera steg upp till maxnivå. Tidigare stöd för projektet ska vara utbetalt 

och redovisat innan nästa stöd kan sökas.  
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Ansökan  
Ansökningsdatum anslås på Region Örebro läns webbplats.  

Ansökan lämnas in via digitalt formulär med bifogade bilagor.  

Ofullständiga ansökningar kommer ej handläggas.  

 

I ansökan ska följande bifogas som bilagor: 

 Projektbeskrivning (vari nedanstående ska ingå) 

• Projektets titel eller arbetstitel 

• Format, genre, uppskattad längd och målpublik 

• Synopsis  

• Sökandens vision om det färdiga verket  

• Sökandens vision om produktionen inklusive idé kring slutlig 

finansiering och distribution  

• Tidsplan för utvecklingsarbetet  

• Nyckelpersoner i utvecklingsarbetet  

 Manus eller treatment (färdig version eller tidigt utkast)  

 Kostnadskalkyl för utvecklingsarbetet  

 CV på sökande och andra nyckelpersoner inklusive länkar till tidigare filmer  

 

Följande bifogas ansökan i den mån det finns tillgängligt:  

 Länkar till redan inspelat rörligt material  

 Moodboard eller annat referensmaterial som tydliggör visionen  

 

Utbetalning 
Stödet utbetalas mot elektronisk faktura. Stödet kan faktureras så snart beslutet är 

meddelat, men allra senast 15 december samma år som stödet beviljats, annars återtas 

beviljandet. 

Redovisning 
Sökanden ska kontinuerligt hålla Region Örebro län underrättade om projektets 

utveckling.  

Uppföljning i form av en skriftlig redovisning med ekonomisk rapport ska lämna in 

senast ett år efter beviljandet. I redovisningen ska sökanden informera om status i 

finansieringsarbetet och möjligheterna att få produktionen till inspelning.  

Är inte utvecklingsfasen avslutad efter ett år görs en avstämning, och en uppskattning 

om när stödet kan förväntas slutredovisas.  

Villkor  
Utvecklingsstöd är inte detsamma som samproduktion, varpå Region Örebro län inte 

kräver samproducentstatus i den framtida färdiga produktionen. Region Örebro län - 

Film i Örebro län ska dock omnämnas på annat lämpligt vis i produktionen och dess 
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eftertext. Exempelvis med formuleringen ”med stöd från”, ”med utvecklingsstöd 

från”, ”i samarbete med” eller motsvarande.  

Logotyp finns att tillgå på begäran. 

Om projektet förändras, försenas eller avbryts 
Vid oförutsedda händelser som påverkar utvecklingen ska sökanden presenterar en 

revidering av projektet som beskriver de förändrade förutsättningarna och hur de 

påverkar resultatet. Det kan handla om förändringar i budgeten, att projektets innehåll 

eller format förändras betydligt, eller att utvecklingen avbrutits.  

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.  

 

Om projektet utvecklas enligt plan men hela stödbeloppet inte förverkas kan 

eventuellt överskott efter utvecklingsfasen föras över till produktionsbudgeten.  

Vid en samproduktion kan producenten använda detta överskott som sin insats. 
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