ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD FRÅN FILM PÅ GOTLAND

Filmprojektets titel ……………………………………………..

FILMARE/PRODUCENT

Filmare ………………………………………………………………..
Adress ……………………………………………………………….
Postadress …………………………………………………………..
Tel dagtid ……………………………………………………………
E-postadress …………………………………………………………
Producent …………………………………………………………….
Bolag ………………………………………………………………....
Organisationsnummer ……………………………………………..
Adress ………………………………………………………………...
Postadress …………………………………………………………….
Tel dagtid……………………………………………………………...
E-postadress…………………………………………………………...

RIKTLINJER
Film på Gotlands stöd riktar sig till filmare på tillväxt men även etablerade
produktionsbolag/filmare kan söka stödet. Stödet gäller utveckling och produktion av kort- och
dokumentärfilm samt utveckling av manus för långfilm, novellfilm och kortfilm. Stöd beviljas med
max 10 000 kr, men även i form av manus- och klipphandledning samt inspelnings- och
redigeringsteknik. För att vara berättigad till att söka stödet från Film på Gotland krävs att någon av
dessa kriterier är uppfyllda:
Att filmaren eller producenten (produktionsbolaget) är skriven/verksam på Gotland.
Att filmen spelas in eller produceras helt eller delvis på Gotland (gäller alltså förutom
inspelning även tex manusskrivande, klippning, ljudläggning, animering mm).
Att filmen till sitt innehåll speglar Gotland.
Film på Gotland har som mål att prioritera kortfilmer på professionell eller semiprofessionell nivå
som kan visas på biograf, television, konsthallar eller filmfestivaler. Dokumentationer eller
sammanställningar av arkivmaterial kan beviljas teknikstöd. Film på Gotland tillhandahåller digital
video- och redigeringsteknik (Final Cut Pro, After Effects m.m.).
Film på Gotlands stöd ges ej för tidigare nedlagda kostnader i redan påbörjat projekt eller för att
ta fram 35-mm kopior. Utnyttjande av Film på Gotlands lokaler för redigering mm görs enligt

överenskommen tidplan och är avgränsat för det specifika projektet.
LEVERANS
Filmaren/bolaget förbinder sig att i allt utåtriktat material inkl filmens antingen för- eller
eftertexter angiva att filmen är gjord med stöd av Film på Gotland. Film på Gotlands
logotyp används för detta i hög upplösning. Variation av logotyp får endast göras i samråd med
Film på Gotland.
Filmaren/bolaget förbinder sig att leverera ett digitalt press- och infomaterial bestående av filmens
produktionsuppgifter, trå högupplösta bilder ur filmen, ett foto på filmaren/regissören och en kort
katalogtext/synopsis.
Filmaren/bolaget förbinder sig att leverera en masterkopia av den färdiga filmen i bästa möjliga
kvalitet.
ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET
Ej fullföljd tidsplan utan någon förklaring eller kontakt med FpG gör att projektet efter 12 mån
(räknat från det datum stödet beviljats) inte längre är berättigat till stödet. Detta gäller även då
filmaren/bolaget ej levererar någon film/överenskommet material.
VISNING OCH DISTRIBUTION
Film på Gotland vill förbehålla sig rätten att använda produktionen i sammanhang som rör att visa
upp vad som produceras på Gotland.
1) Som strömmande video (utdrag ut filmen eller hela filmen) på www.filmpagotland.se, ej
nedladdningsbar. Lämplig tidpunkt bestämmes i samråd med filmare/producent.
2) Som del av Film på Gotlands årssammanställing på dvd eller annat format, avsedd för
marknadsföring av Film på Gotland och annan icke-kommersiell spridning.
3) Som del av kortfilmspaket för distribution till Folkets bio Visby samt Gotlands
landsbygdsbiografer för icke-kommersiell visning, såsom förfilm till annan film.
4) Ett ex av filmen ska vid behov kunna tillgängliggöras på Almedalsbibliotekets videotek/arkiv för
gotländsk film.
Film på Gotland informerar om möjligt producenten då filmen är aktuell för distribution enligt ovan.
Plan för annan distribution än ovan görs i samråd med producenten. Film på Gotland har tillstånd
att för ickekommersiella syften använda stillbilder ur filmen i tryck, på egna och andras hemsidor
samt i distribution till press. Filmens producent anges om möjligt som copyrightinnehavare för
publicerade bilder.
FILMPROJEKTET
Fiktion ……… Dokumentär……….. Animation…………
Beräknad längd ……. Min
Format…………………
Tidplan
Inspelning..………... Redigering.……..….. Efterarbete/exploatering.…………

UPPGIFTER OM SÖKT STÖD
1.

 Stöd till ej inspelat projekt
 Stöd till färdigställande av projekt
2.

 Produktionsstöd
 Manusstöd/projektutveckling
 Teknikstöd avseende: inspelning/redigering/efterarbete/annat ……………………..

Sökt kontant belopp från Film på Gotland…………………….SEK
Projektets totala budget……………………………………………SEK (ej obligatoriskt)
Övrigt sökt stöd………………………………………………………SEK (ej obligatoriskt)
Komplettera din ansökan med följande:
⇒ Personlig presentation (cv)
⇒ Manus (för spelfilm/animation) eller treatment (för dokumentär)
⇒Budget (summera beräknade kostnader)
⇒Underlag för samfinansiering
⇒Distributionsplan
Vänligen respektera att behandlingstiden för din ansökan normalt är 20 arbetsdagar.
Jag har tagit del av och godkänner Film på Gotlands riktlinjer och villkor för stöd,
…………………………………………………….
Datum och namnteckning
………………………………………………
Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Film på Gotland
Kustparksvägen 8
624 70 Fårösund

E-post info@filmpagotland.se Hemsida: www.filmpagotland.se

	
  

