Att hitta pengarna – fler källor till finansiering.
Svenska Filminstitutet
Svenska Filminstitutet har olika stöd till biografer;
• Stöd till biografägare för upprustning.
Stöd fördelas i första hand till inköp/installation eller upprustning av teknik för
filmvisning såsom projektor (endast nya) med kringutrustning, ljudutrustning
och filmduk, men kan även ges till biografstolar, teknik för biljettbokning,
ljusskylt etc. Stöd kan beviljas upp till 200 000 kronor (tidigare 150 000 kronor).
För digital projektionsutrustning kan stödet bli högre, upp till 300 000 kronor.
Sökt belopp ska matchas av en lika stor egeninsats som kan finansieras av
biografägare, kommun, region eller andra aktörer.
• Stöd till publikarbete
Stöd upp till 20 000 kr kan sökas löpande. Handläggningstiden är 2-4 veckor. Högre
stöd kan sökas fyra gånger per år.
•

Stöd till nya biografer. Stöd för teknisk utrustning kan beviljas för upp till
300 000 kronor per salong. Stöd till marknadsföring kan beviljas med upp till
150 000 kronor per biograf. Stödet kan uppgå till högst 50 procent av de totala
kostnaderna. Kan sökas 2 gånger om året.

•

Stöd för öppna visningar av filmer som fått lanseringsstöd (tidigare kallad
biotian). Deadline 1 februari och avser föregående verksamhetsår.

•

Stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort (max 25 000 invånare).
Kan endast sökas en gång per biograf. Deadline i början av hösten.

•

Stöd till utbildning inom distribution och visning

Du kan söka stöd för att delta i kurser och utbildningar, men även för studieresor.
Stödet kan uppgå till 50 procent av den totala kostnaden. Stöd kan beviljas upp till
10 000 kr. Stödet kan sökas löpande.
Se sfi.se för mer info, ansökningsformulär och aktuella deadlines. Kontakta gärna
någon av handläggarna på SFI om du känner dig osäker på hur man skriver ansökan.
Kontakt till handläggare på SFI:
Ulrika Sundbäck Tel: 08-665 11 31
ulrika.sundback@filminstitutet.se
Tomas Johansson Tel: 08-665 11 35
tomas.johansson@filminstitutet.se
Elin Torestad Tel: 08-665 11 94
ulrika.sundback@filminstitutet.se

Lokala och regionala stöd
Kommuner
Kommuner kan ha stöd som man kan söka när man driver en kvalitetsfilmsbiograf.
Stöden kan variera från kommun till kommun t ex är det vanligt med årliga
verksamhetsstöd, projektstöd för enskilda arrangemang och föreningsstöd. Kolla
kommunens hemsida för kontakt och mer info om stöd.
Skolbio är en av de verksamheter som kommuner kan stödja, se lathunden för skolbio.
Det är en god idé att ha återkommande kontakt med tjänstemän på kommunen genom
möten. Bjud gärna in kommunalpolitiker och kulturchef/handläggare till premiärer och
olika arrangemang. Det är viktigt att de känner verksamheten när de ska ta beslut om
stöd.
Regioner/landsting
I vissa regioner/landsting kan man söka stöd för bland annat
filmpedagogik/skolbioverksamhet…. Kolla hur stöden ser ut i din region/ditt landsting.
Regionala resurscentrum/filmproduktionscentrum
Finns inga direkta stöd att söka, men kan vara en bra samarbetspartner vid olika
projekt.
Här finns länk till Sveriges 21 regionala resurscenter www.filmregionerna.se
Studieförbund
Studieförbund kan ge stöd till arrangemang kopplat till filmvisningar, t ex
regissörsbesök, panelsamtal, seminarier, utställningar och specialevenemang.
Europa Cinemas
Europa Cinemas stödjer europeiska biografer med icke-nationell europeisk film på
programmet, samt biografer som marknadsför europeisk film mot en ung publik.
Ett årligt stöd på mellan 15 000 euro och 45 000 euro delas ut till nätverkets
medlemmar. Stödsumman beror på antal dukar och biografens program. Väl utvecklad
verksamhet för ung publik, samarbete på europeisk nivå och varierad programsättning
kan öka bidragets storlek. I Sverige är för närvarande 42 biografer anslutna. Ansökan
om medlemskap och riktlinjer finns på Europa Cinemas webbplats.
Stöd till digital visning av europeisk film
Europa Cinemas har även lanserat ett biografstöd för digital visning av europeisk film.
Biografen ska vara medlem av Europa Cinemas för att söka, och även visning av
nationell film är godkänd för stöd.
Ansökningshandlingar och riktlinjer finns på Europa Cinemas
webbplats.http://www.europa-cinemas.org

Boverket

Behöver ni tillgänglighetsanpassa er biograf eller bygga om? Boverket kan ge stöd. Ett
ansökningstillfälle per år och projektet får inte vara påbörjat innan Boverket har
beslutat om bidrag. Kontakta en handläggare innan du söker stödet.
https://boverket.se
Svenska postkodsstiftelsen (tidigare Postkodslotteriet – Kulturstiftelsen)
Kan ge stöd till specialprojekt som passar deras profil…. Ej till löpande verksamhet.
De tar emot och bedömer projektidéer löpande under hela året.
Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja
allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt inom bland annat
områdena människors levnadsvillkor och kultur.
7 %-fonden
Folkets Bios egen fond som avdelningarna kan söka stöd från för investeringar i
biografutveckling. Särskilt prioriteras etablering av nya biografer, investeringar som
framtidssäkrar verksamheten, samarbeten som gynnar hela organisationen och
utveckling av avdelningarnas egen verksamhet.
Regler och ansökningsmall finns här …. och på Folkets Bios hemsida.
Crowdfunding
Crowdfunding är ett relativt nytt sätt för att finansiera eller delfinansiera projekt, genom
förskottsbetalning av intresserade människor, organisationer eller företag ofta via
internetbaserade system som t ex Kickstarter. Den nya biografen Capitol i Stockholm har
hittills fått in över 1,75 miljoner kronor genom sin crowdfunding-kampanj, som startade
ca 2 år innan biografens planerade öppning. Genom crowdfunding kan man också
marknadsföra ett kommande projekt och skapa engagemang i förväg. Dock kräver det
en hel del tid och en stor arbetsinsats.
Ev. Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen kan ge stöd för anställning av personer som nyligen kommit till
Sverige, har funktionsnedsättning etc.
Obs! att det är ett stort åtagande, och det måste finnas en ansvarig som har tid att vara
arbetsledare.
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Rekryteringsinspiration/Gorplats.html
Ev. Stiftelser/fonder
Det finns många stiftelser och fonder som man kan söka från för specialprojekt.
Länk http://sokastipendium.se/fonder-att-soka#kultur
Om du har frågor kring ansökningar kan du höra av dig till
agneta.mogren@folketsbio.se

