Fond/Organisation
Konstnärsnämnden
Konstnarsnamnden.se

Kulturbryggan
Kulturbryggan.se

Svenska filminstitutet
Filminstitutet.se

Kreativa Europa – Media
http://www.kreativaeuropa.eu/

Regionala filmresurscentrums

Generelt
Stödjer yrkesverksamma filmare genom olika
typer av stipendier och bidrag.
För enskilda yrkesverksamma, främst
frilansande, konstnärer utan fast anställning.
Kort- och dokumentärfilm.
Stödjer nyskapande/innovativa kulturella
projekt
Kulturbryggan har hela kulturområdet som fält,
vilket betyder att det enskilda projektets art
inte ska spela någon roll – Kulturbryggan ska
kunna ta emot och bedöma i princip alla typer
av projekt, så länge det finns en koppling till
konst och kultur.
Stiftelsen Svenska Filminstitutet har i uppgift att
stödja produktion, distribution och visning av
värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det
svenska filmarvet samt att representera den
svenska filmen internationellt.

Delprogrammet MEDIA vänder sig till aktörer
inom den audiovisuella sektorn (film, tv och
dataspel). Stöd kan sökas av produktionsbolag,
spelutvecklare, utbildningsorganisationer,
distributörer, filmfestivaler och andra
organisationer inom sektorn.
Hitta recurscentrum i ditt län här!

Typer av stipend
 Arbetsstipend
 Internationellt kulturutbyte
 Långtidsstipendier
 Projektbidrag
 Resebidrag
 Startstöd
 Genomförandestöd

Har en stödguide där du kan söka efter samtliga
stöd från Svenska Filminstitutet och från EU:s
stödprogram Kreativa Europa
 Utvecklingsstöd
 Produktionsstöd
 Stöd till internationella samproduktioner
 Stöd till oberoende producenter
 Stöd till fortbildning
 Stöd till internationell lansering av svensk film
Stöder utbildning, projektutveckling,
marknadsföring och distribution inom film, tv och
interaktiv media.
Minimum 3 deltakare från 3 olike länder. Helst
inte grannländer.
https://regionalfilm.se/alla-regionala-

samarbetsråd

Ex: Film i Halland & Film i Väst

resurscentrum-for-fil

Film Väst

Film i Väst har som målsättning att medverka i
filmproduktioner som bedöms konstnärligt
kvalitativa och publikt intressanta både
nationellt och internationellt samt med
potential för filmfestivaler, bio, tv och annan
möjlig publik exponering.
Film i Väst samproducerar kort dokumentärfilm,
upp till 60 minuter, i talangutvecklingssyfte.
Målet är att främja semiprofessionella
filmskapares möjligheter att utvecklas och
etablera sig som professionella iom långfilmsoch TV-serieformatet. En producent med
produktionsbolag kan ansöka om en
samproduktionsinsats.
Ung talang prioriteras.
Filmer för barn och ungdom prioriteras.

Ger stöd till dokumentär långfilm och korta
dokumentärer.
FV är samproducent (ska ha del av intäkterna).
Tar emot ansökningar löpande under året.
Västra Götaland

Samproduktion och finansiering av långfilm/tvdrama, kortfilm, dokumentärfilm och andra
former av audiovisuella verk samt för
filmpedagogik, talangutveckling av unga filmare,
visning/spridning och övriga filmkulturella
frågor.
Är även med och anordnar
ungdomsfilmfestivaler,
kortfilmstävlingar, filmvisningar, filmläger,
skolbiovisningar runt om i Norrbotten
Reaktor har en mängd stöd till dig som vill





Filmvast.se
Exempel på regionalt filmrecurscentrum

Filmpool Nord
Filmpoolnord.se
Exempel på regionalt filmrecurscentrum

Reaktor Sydöst



Samproduktion
Teknikinsats
Talang AC/BD (talangutveckling + samarbete
mellan Norrbotten och Västerbotten)
investerar i filmprojekt som förlägger hela
eller delar av sin produktion i Norrbottens
län. Inspelning kan ske utanför länet i de fall
projektet har hög angelägenhetsgrad och
bidrar till att stärka länets bransch och dess
infrastruktur”

Reaktorsydost.se
Exempel på regionalt filmrecurscentrum
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Wilhelm och Martina Lundgrens fonder

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Postkodlotteriet
Svenska postkodstiftelsen
Kulturstiftelsen

Västra Götalandsregionen

berätta med film. Allt från ett samtal där vi
bollar din filmidé till att du söker upp till 30 000
kr av oss. Du kan låna kameror, lampor och
ljudteknik och vi har ett särskilt stöd till mindre
filmer som behöver pengar snabbt.
 att utöva välgörenhet,
 att stödja litterär och konstnärlig
verksamhet,
 att främja vetenskaplig forskning samt
 att understödja undervisnings- och
studieverksamhet i landet.
Understödsfond: Organisationer och
privatpersoner kan söka medel för ändamål
som ligger inom ramen för välgörande,
religiösa, sociala, konstnärliga eller andra
kulturella ändamål.
Stipendier för projekt inom humaniora,
naturvetenskap, konst och litteratur (inkl film)
samt folkbildning
Postkodlotteriet: ger stöd till större
organisationer
Svenska postkodstiftelsen ger inte stöd till
produktion av film.
Kulturstiftelsen ger stöd till projekt som drivs av
en ideell organisation
Vill förbättra förutsättningarna för konstnärer
och kulturarbetare att utvecklas och verka i
Västra Götaland; dvs konstnärer, författare,
formgivare, tonsättare, dansare, skådespelare,

Enskild person som är svensk medborgare eller
har anknytning till Sverige, svensk institution eller
skola.
Svenska stiftelser, institutioner, föreningar och
sammanslutningar.

Såväl enskilda personer som organisationer kan
söka bidrag
Medlemmar kan ansöka genom Naturfilmarna.
Film kan inte vara projektets ändamål.

Arbetsstipendium
Kulturstipendium
Internationellt resestipendium
Frispel

Scandinavian Photo Stipendiet
Fotostipendiet.se

Gustav den VI:s fond för svensk kultur

manusförfattare, musiker, konsthantverkare,
filmare, regissörer, poeter, serietecknare,
översättare, ljudkonstnärer, performanceartister med många flera är varmt välkomna att
ansöka!
Med stipendiet vill vi uppmuntra kreativitet och
ge stipendiaterna en chans att ta sitt
drömprojekt till nästa nivå. Att ha en klar och
tydlig plan med projektet är helt klart en fördel
när du ansöker.
Ger anslag till svensk humanistisk forskning och
kulturminnesvård.

Örebro läns landsting Projektstöd kultur
Västsvenska Kulturfonden

Allmänna arvsfonden
Arvsfonden.se

Statens kulturråd

Stipendiet är uppdelat i fyra olika kategorier;
 Foto
 Film
 Expedition/äventyr/action
 Öppen kategori.

Kulturstipendium
Utvecklingsstipendium
Stipendierna går till personer eller grupper som
söker stipendiet för kompetensutveckling inom
alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett
aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst,
scenkonst, musik och andra konstarter som
exempelvis fotografering, design, textilkonst,
arkivering, webbkonst, smideskonst etc.
Stipendierna vill också värna om det unga
kulturlivets fortsatta utveckling.
Stöttar det engagemang som finns hos
föreningar och organisationer så att bra ideer
kan förvandlas till en bättre verklighet för barn,
ungdomar och personer med
funktionsnedsättning
Ska främja konst- och kulturverksamheter.
Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter,

Medlemmar kan ansöka genom Naturfilmarna.
Filmen kan inte vara ändamålet i prosjektet.
Projektet måste vara förankrat i målgruppen.

Projektbidrag inom bild- och formkonst
Bidrag kan sökas av professionella aktörer inom

Kulturradet.se

Filmcloud
Filmcloud.se

Sveriges författarfond
Svff.se

DutchCulture | TransArtists
Transartist.org

bibliotek och läsfrämjande, bild och form,
museer, utställningar, regional
kulturverksamhet, samiska folkets och övriga
nationella minoriteters kultur och andra
kulturella ändamål kan få statligt stöd av
Kulturrådet.
Organisationer och fria aktörer kan beviljas
bidrag av Kulturrådet

bild- och formkonstområdet så som grupper,
sammanslutningar och organisationer i Sverige.

FilmCloud syftar till att stimulera unga filmares
utveckling, och vill lyfta fram både egnas och
andras stöd till dig som filmare i Västra
Götaland
Genom att skapa visningssammanhang,
mötesplatser, projektstöd, kurser, workshops
och mentorsprogram vill Filmcloud stödja ett
ungt och kreativt filmklimat i Västra
Götalandsregion.
Unga filmare mellan 18 och 30 år.
Det grundläggande kriteriet är att stipendium ur
biblioteksersättningen kan ges till författare,
översättare, tecknare eller fotograf som är
representerad i folk– och skolbibliotek med
litterära verk.
Shares knowledge and experience on residency
programmes and related topics.
TransArtists.org is the platform stimulating and
strengthening artists' mobility internationally.
Here you will find all about facts, use and value
of international artist-in-residence (AiR)

Via vår hemsida kan du söka projektstöd,
talangutvecklingsprogram och handledning.
Du kan även anmäla dig till kurser, seminarier
och mötesplatser. Är du på väg att starta upp ett
projekt så är det här du skall börja leta efter
resurser som inspelningsteknik och redigering.

Notat: kan inte se att någon har fått stöd för
något som har med film att göra.

Har översikt av ’funding’ internationellt.

programmes as well as other cultural
opportunities for artists to stay and work
elsewhere.
Wallenbergsstiftelsen, Särskilda Fonden
https://www.wallenberg.com/jws/
Stiftelsen Fokus Borås
Nordisk Kulturfond

Uddevalla Sparbanks 150-årsjubileumsfond
Stiftelsen Ystad-Österlen filmfond

Stiftelsen Bruksfonden

Stipendieguiden
Stipendieguiden.com
Stipendielistan
Stipendielistan.se

Anders Sandrews Stiftelse
Sandrewsstiftelse.se

Stiftelsen har till ändamål att främja landets
näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga,
idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella
eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige.
Ekonomiskt stöd till kulturlivet I Borås.

Ger bara till organisationer. Nästa ansökan 1 april
2017

…støtter et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i
Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj
kvalitet.
Stöd till bl.a. kultur inom Uddevalla, Munkedals och
Färgelanda kommuner
Stiftelsens ändamål är att främja utveckling och
tillkomst av film och rörlig bild inom YstadÖsterlenområdet.
Ändamålet är att främja religiösa, välgörande,
sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra
därmed jämförliga kulturella eller eljest
allmännyttiga ändamål.
Du får tillgång till information/beskrivning och
kontaktuppgifter till närmre 9000 stipendier i
Sverige. Inom kort kommer även stipendier för hela
Norden och delar av övriga världen.
Gratissajt där du kan gå in och söka på ’film’ eller
liknande. Bra sajt som visar ansökningsdatum för
varje stipend.

Samarbeten mellan minst tre nordiska länder.

Stipendier tilldelas unga skådespelare,
regissörer, dramatiska författare, sångare,
dansare, musiker och andra som verkar inom
film, teater och musikteater och som avser att

Löpande ansökan. Både individer och organisationer.

Ger till organisationer och individer.
Inte bara Wallander och Bron, kortfilm har fått pengar
flera gånger, t.ex. ”Över alla arter” (också en slags
naturfilm)
En fond med rätt stort kapital som jag inte hittat
mycket info om. Förvaltas av Handelsbanken.

Det kostar 50 + kronor att får tillgång till information
om dessa fonder.

vidareutbilda sig, eller unga studerande vid
teater-, film-, musik-, dans- och konstskolor.
Barnens Stipendiefond
Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium på till
en medieproducent - t ex journalister,
Barnensstipendiefond.se
dokumentärfilmare och regissörer - som kan
presentera ett nyskapande och tankeväckande
synopsis eller programförslag med
barnperspektiv.
Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse
Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande
av anslag främja bearbetning av filmhistoriskt
stiftelseansokan.se/Pages/Lauritzen.aspx material, kulturhistorisk forskning samt
undervisning på den rörliga filmens
(kinematografiens) område.

