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Regler för Produktionsstöd för film 
 

Vad är Produktionsstöd för film? 
• Produktionsstöd för film ges till fri film och talangutveckling. Det kan beviljas 
för att producera konstnärliga film- och rörliga bildprojekt och kan omfatta 
planering, förberedelser och genomförande av utvecklings-, produktions- och 
postproduktionsfaser i ett filmprojekt.  

• Produktionsstöd för film tilldelas projekt som har ett publikt mål och har en 
tydlig koppling till Göteborg. 

 

Tid för ansökan och beslut 
• Produktionsstöd för film kan sökas två gånger per år. 

• Produktionsstöd för film avser projekt som i huvudsak genomförs och blir 
publika efter att beslut har fattats om fördelning av stöd.  

• Beslut om Produktionsstöd för film fattas senast tre månader efter sista 
ansökningsdag. 

Vem kan söka stöd? 
• Produktionsstöd för film kräver en juridisk person eller enskild firma med F-
skattsedel som huvudman. En juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk 
förening, stiftelse eller bolag. Projekt som saknar juridisk person har möjlighet att 
söka genom annan huvudman.  

• Produktionsstöd för film tilldelas professionellt verksamma filmskapare vars 
projekt har tydlig koppling till Göteborg. Med filmskapare menas främst filmens 
regissör eller producent. 

Ansökan om stöd 
• Ansökan om stöd sker via en e-tjänst på stadens hemsida inom angiven tid och 
enligt kulturförvaltningens instruktioner. 

 

Ekonomi 
• Det finns ingen beloppsgräns vid ansökan om Produktionsstöd för film.  

• Medfinansiering bör sökas från fler finansiärer.  
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Avgränsningar 
Produktionsstöd för film ges inte:  

• till organisationer som kan bära sitt projekt ekonomiskt utan kulturstöd,  

• i efterhand för att täcka förlust eller för arbete som genomförts i projektet före 
beviljandet,  

• till manusskrivning på egen hand, 

• till projekt som bedrivs inom någon form av utbildning/fortbildning eller 
konferenser,  

• till offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag,  

• till projekt som saknar anknytning till Göteborg. 

 

Krav för organisation som beviljas stöd 
Organisation som har beviljats Produktionsstöd för film ska:  

• meddela förvaltningen omedelbart om ett projekt skjuts upp eller avsevärt 
förändras, 

• återbetala stödet om projektet läggs ner eller om medel inte används, 

• kommunicera till förvaltningen när och var eventuellt publika aktiviteter äger 
rum, 

• i all kommunikation kring projektet ange att stöd har beviljats från Göteborgs 
Stad, enligt förvaltningens instruktioner. Göteborg Stad skall nämnas i samma 
likvärdig omfattning och ordning som andra stödgivare i projektet, 

• redovisa stödet senast två månader efter att projektet, eller delen av projektet 
som beviljats stöd, avslutats. 

 

 

Regler antagna av Göteborgs Stads kulturnämnd 2018-11-27. 
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