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Riktlinjer	  för	  finansiering	  av	  innovativa	  utvecklingsprojekt	  
	  
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	  utveckling	  av	  film,	  TV	  och	  rörlig	  bild	  innehållsmässigt	  	  
• 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	  om	  hur	  du	  ansöker	  finns	  på	  mediaarena.lindholmen.se.	  Notera	  att	  
riktlinjer	  och	  ansökningsguide	  kommer	  att	  uppdateras	  med	  tiden	  och	  att	  vi	  
rekommenderar	  att	  ladda	  ner	  det	  senaste	  dokumentet	  från	  mediaarena.lindholmen.se.	  
	  
Media	  Arena	  Lindholmen	  
Lindholmen	  Science	  Park	  utvecklar	  Lindholmen	  och	  Göteborg	  till	  en	  attraktiv	  plats	  för	  
utvecklingsprojekt	  inom	  media.	  
	  
Media	  Arena	  Lindholmen	  är	  ett	  program	  inom	  Lindholmen	  Science	  Park	  som	  stödjer	  och	  
stimulerar	  mediebranschens	  utveckling	  med	  fokus	  på	  film,	  TV,	  spel	  och	  nyhetsmedier.	  
	  
Film-‐	  och	  TV-‐branschen	  står	  mitt	  i	  en	  större	  förändring,	  där	  konsumtionen	  av	  rörlig	  bild	  
mycket	  snabbt	  flyttas	  från	  traditionella	  visningsfönster	  som	  tablå-‐TV,	  biograf	  och	  dvd-‐
uthyrning	  till	  on-‐demand	  tjänster.	  
	  
Söker	  du	  finansiering	  för	  ett	  projekt	  som	  t.ex.	  innebär	  utveckling	  av	  ett	  nytt	  format,	  ett	  
manus,	  ett	  spel	  kopplat	  till	  ett	  TV-‐drama,	  internationell	  affärsutveckling	  eller	  liknande	  är	  
du	  välkommen	  att	  höra	  av	  dig	  till	  Media	  Arena	  Lindholmen	  och	  ansöka	  om	  finansiering.	  	  	  
	  
	  
Fokusområden	  
Finansieringsformen	  kommer	  2014	  att	  fokusera	  på	  utvecklingsprojekt	  inom	  film	  och	  TV	  
med	  avsikt	  att	  produceras	  för	  visning	  på	  etablerad	  biograf,	  TV-‐kanal	  eller	  VOD-‐tjänst.	  	  
Fokusområdet	  kan	  komma	  att	  revideras	  år	  från	  år.	  	  	  
	  
Projekt	  som	  främjar	  ny	  teknik,	  gäller	  spel,	  prövar	  nya	  affärsmodeller	  eller	  på	  annat	  sätt	  
anser	  sig	  vara	  innovativa	  inom	  rörlig	  bild	  är	  också	  välkomna	  att	  söka.	  	  	  
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Vem	  kan	  söka?	  
Media	  Arena	  Lindholmen	  vänder	  sig	  primärt	  till	  etablerade	  producenter	  och	  filmskapare	  
kapabla	  att	  skapa	  och	  producera	  professionella	  produktioner,	  d.v.s.	  långfilmer,	  TV-‐
drama	  eller	  andra	  format	  avsedda	  för	  distribution	  via	  primärt	  biograf,	  TV-‐kanal	  eller	  
VOD-‐tjänst.	  	  
	  
Finansiering	  kräver	  en	  juridisk	  person/organisation	  som	  huvudman.	  Det	  kan	  vara	  en	  
ideell	  eller	  ekonomisk	  förening,	  stiftelse,	  enskild	  firma	  eller	  bolag.	  
	  
	  
Regelverk	  
Finansiering	  ges	  till	  utvecklingsprojekt,	  tex	  manusutveckling,	  affärsutveckling,	  forskning	  
och	  annat	  utveckling.	  	  Projekt	  som	  främjar	  ny	  teknik,	  prövar	  nya	  affärsmodeller	  eller	  på	  
annat	  sätt	  kan	  anses	  innovativa	  inom	  rörlig	  bild	  kan	  också	  bli	  aktuella.	  
	  
Finansiering	  ges	  företrädelsevis	  i	  form	  av	  projektbaserat	  mjukt	  lån,	  d.v.s.	  återbetalning	  
krävs	  om	  idén	  slutligen	  produceras/förverkligas.	  	  
	  
Maximalt	  finansieringsbelopp	  är	  som	  regel	  250	  000	  kr,	  men	  undantag	  kan	  förekomma.	  
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	  producents	  nettointäkter.	  	  
	  
Finansiering	  kan	  inte	  beviljas	  till:	  

-‐ Produktion	  av	  film-‐	  och	  TV,	  d.v.s.	  inspelning,	  postproduktion,	  etc.	  Dock	  kan	  
finansiering	  beviljas	  till	  inspelning	  av	  pilot	  under	  utvecklingsfasen.	  	  

-‐ Projekt	  som	  bedrivs	  inom	  någon	  form	  av	  utbildning/fortbildning	  eller	  
konferenser	  	  

-‐ Efterhandsstöd	  eller	  för	  att	  täcka	  förlust	  
	   	  
Media	  Arena	  Lindholmen	  förbehåller	  sig	  rätten	  att	  definiera	  samtliga	  begrepp	  (t.ex.	  vad	  
som	  avses	  med	  etablerat	  produktionsbolag,	  idéskapare,	  etc.)	  i	  denna	  beskrivning.	  	  
	  
	  
Arbetsform	  
Ansökan	  kan	  skickas	  in	  när	  som	  helst.	  Beslut	  fattas	  vid	  tre	  tillfällen	  per	  år,	  och	  aktuella	  
beslutstillfällen	  publiceras	  på	  Media	  Arena	  Lindholmens	  webbplats.	  	  
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Beslut	  fattas	  formellt	  av	  Kulturnämnden	  på	  rekommendation	  av	  referensgrupp	  tillsatt	  
av	  Media	  Arena	  Lindholmen	  och	  Lindholmen	  Science	  Parks	  VD.	  Referensgruppen	  sätts	  
samman	  och	  publiceras	  för	  varje	  beslutstillfälle.	  	  	  
	  
	  
Beslutskriterier	  	  

-‐ Nivå	  på	  motprestation	  i	  form	  av	  egen	  finansiering	  eller	  finansiering	  av	  tredje	  
part.	  Som	  regel	  finansierar	  Media	  Arena	  Lindholmen	  upp	  till	  50	  %.	  	  

-‐ Ansökande	  företag/konstellations	  bedömda	  möjligheter	  att	  kunna	  finansiera	  
produktion/förverkligande	  av	  idén	  	  

-‐ Ansökande	  företags	  långsiktiga	  konkurrenskraft	  och	  bidrag	  till	  lokal	  och	  regional	  
utveckling	  

-‐ Projektets	  affärspotential,	  nationellt	  och	  internationellt	  
-‐ Projektets	  innovationshöjd	  
-‐ Projektets	  transmediala	  aspekter	  
-‐ Projektets	  bedömda	  påverkan	  på	  branschen	  (speciellt	  för	  rent	  stöd)	  

	  
	  
Ansökan	  kan	  göras	  på	  engelska	  eller	  svenska.	  Aktuellt	  ansökningsförfarande	  kommer	  
beskrivas	  i	  detalj	  på	  Media	  Arena	  Lindholmens	  webbplats.	  	  
	  
	  
Kommunikation	  och	  Kontakt	  
Finansieringsbeslut	  publiceras	  på	  mediaarena.lindholmen.se	  kort	  efter	  beslut.	  
	  


