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Stöd till biografägare för öppna visningar av
långfilm som fått lanseringsstöd
Sista ansökningsdag
1 februari 2016

Vad ska stödet bidra till?
Stödet ska stimulera biografer i hela landet att bredda
filmutbudet.

Vem kan söka?


Biografer på orter med mindre än 25 000 invånare.



Biografer på orter med mer än 25 000 invånare som
huvudsakligen visar ett kompletterande utbud av
kvalitetsfilm.



Biografer av förortskaraktär.

För vad kan man söka?
Stödet avser öppna visningar av svensk långfilm och utländsk
film som fått lanseringsstöd från Svenska Filminstitutet. Med
lanseringsstöd avses Stöd till lansering av svensk långfilm
och Stöd till importerad kvalitetsfilm.
Aktuella filmer för 2015 publiceras löpande i listan
Stödberättigade filmer, finns att hämta i spalten till höger.
För 2014 gäller gamla riktlinjer, alltså alla svenska filmer
men inga utländska.

När och hur ansöker man?
Sista ansökningsdag 1 februari 2016 (avser verksamhetsåret
2015)
1. Avtal
För biografer på orter med mindre än 25 000 invånare
tecknas ett avtal mellan biografen och Filminstitutet,
vilket gäller tills vidare. Se avtalsblankett.
2. Särskild årlig ansökan
För biografer på orter med mer än 25 000 invånare görs
årlig ansökan på särskild blankett som tillhandahålls
av Svenska Filminstitutet. Till ansökan ska en kort
beskrivning av biografens verksamhet bifogas.

Hur bedöms ansökan?
Fördelningen görs av Filminstitutet utifrån antalet sålda
biljetter för öppna visningar av långfilmer som fått
lanseringsstöd av Filminstitutet.

Hur fattas beslut?
Stödet bereds på Filminstitutets enhet Distribution &
visning.
Storleken på stödet för varje såld biljett beslutas av
Filminstitutets VD.

Hur betalas stödet ut
Stödet utbetalas automatiskt tidigast i april efter
föregående verksamhetsår för biografer som har avtal.
Övriga biografer på orter över 25 000 invånare rekvirerar
stödet på en blankett som skickas tillsammans med besked om
beviljat stöd.
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