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Ansökningsguide	  
	  
Som	  en	  del	  av	  Göteborg	  Stads	  filmsatsning	  stöttar	  Lindholmen	  Science	  Park	  innovativa	  
utvecklingsprojekt	  inom	  film,	  TV	  och	  rörlig	  bild.	  Det	  övergripande	  målet	  med	  detta	  är	  
långsiktig	  tillväxt	  i	  hela	  den	  regionala	  film-‐	  och	  TV-‐branschen	  genom	  starkare	  
producenter	  och	  idéskapare.	  	  
	  
Finansieringsformen	  för	  innovativa	  utvecklingsprojekt	  syftar	  till	  att:	  

• Främja	  innehållsmässig	  utveckling	  av	  film,	  TV	  och	  rörlig	  bild	  	  
• Stimulera	  förändring	  mot	  långsiktigt	  hållbara	  affärsstrukturer	  
• Öka	  chanserna	  för	  producenter	  av	  film	  och	  TV	  att	  lyckas	  internationellt	  
• Stimulera	  samarbeten	  mellan	  produktionsbolag	  och	  idéskapare	  
• Främja	  utveckling	  och	  nyttjande	  av	  ny	  teknik	  

	  
Mer	  information	  kring	  regelverk	  och	  arbetsformer	  framgår	  av	  dokumentet	  Riktlinjer	  för	  
finansiering	  av	  innovativa	  utvecklingsprojekt.	  Detta	  finns	  tillgängligt	  på	  
mediaarena.lindholmen.se	  och	  bör	  läsas	  innan	  ansökan.	  Notera	  att	  riktlinjer	  och	  
ansökningsguide	  kommer	  att	  uppdateras	  med	  tiden	  och	  att	  vi	  rekommenderar	  att	  ladda	  
ner	  det	  senaste	  dokumentet	  från	  mediaarena.lindholmen.se.	  	  
	  
Detta	  dokument	  är	  en	  guide	  för	  ansökan	  och	  behöver	  inte	  följas	  i	  detalj.	  	  
	  
	  
Format	  på	  ansökan	  
Ansökan	  skickas	  in	  via	  mail	  till	  mediaprojekt@lindholmen.se.	  Filformat	  är	  valfritt	  men	  
skall	  kunna	  läsas	  av	  vanliga	  program.	  Vi	  rekommenderar	  att	  använda	  pdf-‐format	  så	  
långt	  som	  möjligt.	  Ansökan	  kan	  göras	  på	  engelska	  eller	  svenska.	  
	  
Allt	  innehåll	  i	  ansökan	  hanteras	  konfidentiellt	  och	  kommer	  inte	  delges	  andra	  än	  
referensgruppen	  som	  kommer	  att	  bereda	  beslutet.	  	  
	  
Sammanställning	  av	  innehåll	  som	  krävs	  för	  slutligt	  beslut	  i	  Kulturnämnden	  stäms	  av	  
med	  ansökande	  innan	  förslag	  till	  Kulturnämnden	  blir	  offentlig	  handling.	  	  
	  
	  
Innehåll	  
Följande	  delar	  bör	  vara	  utförligt	  beskrivna.	  
	  
Ansökande	  företag	  och	  individer	  
Vilket	  eller	  vilka	  företag	  söker	  och	  vilka	  individer	  är	  engagerade	  i	  projektet	  och	  vem	  
äger	  rättigheterna?	  Ange	  grundläggande	  data	  så	  som	  organisationsnummer,	  adress	  och	  
kontaktuppgifter.	  Ange	  även	  eventuella	  samarbetspartners	  som	  i	  någon	  form	  är	  viktiga	  
för	  projektet.	  	  
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Projektbeskrivning	  
Beskriv	  projektet	  utförligt	  och	  bifoga	  relevant	  material	  såsom	  synopsis,	  treatment,	  
manus,	  pilotfilm,	  etc.	  Om	  materialet	  är	  för	  stort	  för	  att	  skicka	  via	  mail	  använd	  gärna	  
dropbox,	  Google	  Drive	  eller	  liknande.	  
	  
Ange	  vilken	  målgrupp	  projektet	  adresserar	  och	  hur	  det	  är	  tänkt	  att	  distribueras	  om	  
projektet	  slutligen	  förverkligas.	  	  
	  
Beskriv	  övergripande	  var	  projektet	  befinner	  sig	  och	  vad	  som	  återstår	  för	  att	  komma	  till	  
produktionsbeslut	  eller	  likande.	  	  
	  
	  
Bidrag	  till	  regional	  utveckling	  
Finansieringsformen	  finansieras	  av	  Göteborgs	  Stad	  och	  därför	  är	  projektets	  bidrag	  till	  
lokal	  och	  regional	  utveckling	  ett	  viktigt	  beslutskriterium.	  Beskriv	  hur	  det	  ansökande	  
företaget	  och	  projektet	  bidrar	  alternativt	  planerar	  att	  bidra	  till	  detta.	  	  
	  
	  
Budget	  
Vi	  önskar	  se	  en	  övergripande	  kostnadssammanställning	  och	  beskrivning	  av	  övrig	  
finansiering.	  Här	  vill	  vi	  även	  att	  ni	  inkluderar	  projekts	  historik	  samt	  egen	  finansiering	  
eller	  finansiering	  av	  tredje	  part.	  Den	  ekonomiska	  motprestationen	  utgör	  ett	  viktigt	  
beslutskriterium	  och	  som	  regel	  finansierar	  Media	  Arena	  Lindholmen	  upp	  till	  50	  %.	  
	  
	  
Framtida	  genomförande	  
Vi	  kommer	  att	  bedöma	  projektets	  möjlighet	  att	  förverkligas.	  Beskriv	  hur	  
produktion/förverkligande	  är	  planerat	  i	  nuläget	  samt	  vilken	  budget	  som	  krävs.	  
Summera	  även	  eventuella	  diskussioner	  med	  relevanta	  finansiärer,	  samt	  lista	  de	  
beslut/händelser	  som	  är	  avgörande	  för	  att	  projektet	  skall	  kunna	  
produceras/förverkligas.	  	  
	  
	  
Förslag	  på	  återbetalning	  
Finansiering	  ges	  företrädelsevis	  i	  form	  av	  projektbaserat	  mjukt	  lån,	  d.v.s.	  återbetalning	  
krävs	  om	  idén	  slutligen	  produceras/förverkligas.	  Finansieringsmottagare	  ingår	  avtal	  
med	  Media	  Arena	  Lindholmen	  där	  Media	  Arena	  Lindholmen	  har	  möjlighet	  att	  återfå	  
finansieringsbelopp	  ur	  framtida	  intäkter,	  t.ex.	  vid	  produktionsbeslut	  eller	  av	  
producentens	  nettointäkter.	  	  
	  
Ange	  på	  vilket	  sätt	  ni	  är	  beredda	  att	  avtala	  kring	  finansiering.	  


