ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG
REGIONAL KULTURVERKSAMHET
För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN
Observera
Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4
eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.
Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.
Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats.
Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna
inte försvinner om du loggas ut.
Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i
fälten, även om bilaga bifogas.
Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter"
på startsidan.
OBLIGATORISKA BILAGOR
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.
För att bifoga filer digitalt till er ansökan klickar ni på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de
fall det är längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30
MB.

Så skickar ni in ansökningsblanketten
På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du
"Skicka" och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och
klicka på "OK". En sparad blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och
sedan "OK".
När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska
skickas in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den
bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och
blanketten i PDF-format.
Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.
För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.
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ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG
REGIONAL KULTURVERKSAMHET
För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

UPPGIFTER OM SÖKANDE

Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Organisationsnummer

Region Halland

232100-0115

Verksamhetsform
Aktiebolag

Ekonomisk förening

Enskild firma med F-skattsedel

Ideell förening

Handelsbolag

Kommun

Kommanditbolag

Landsting

Statlig myndighet

Stiftelse
Postadress, Box

Box 517
Postnummer

Postort

301 80

HALMSTAD

Telefonnummer (växel)

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

Län

035 - 13 48 00

Halmstad

Hallands län

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

Webbplats

regionen@regionhalland.se

regionhalland.se
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller
plusgirokonto

Bankgiro

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad

Ja

Plusgiro

114300-7

Nej

Organisationens/institutionens firmatecknare

Firmatecknares funktion

Jörgen Preuss

Regiondirektör

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

E-postadress till kontaktperson

Anna Eriksson

anna.k.eriksson@regionhalland.se

Telefonnummer till kontaktperson

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

0708713658

0708713658

✘

* Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

✘

* Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs.
Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Region Halland

PROJEKTET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
* Ansökan avser följande organisation/institution/grupp

Kultur i Halland - Film
* Ange projekt ansökan avser

Filmresidens arbetsnamn "Playground"
Ansökan avser läsfrämjande insatser under skollov
* Är projektet ett flerårsprojekt?
* Ansökan avser år

Ja
1

2

3

Nej

av totalt

2

3

år

* Planerat startdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

* Planerat slutdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

2019-08-11

2020-08-31

* Beskriv vad ni avser att göra inom ramen för denna ansökan. (Max 1000 tecken)

Kultur i Halland – Film och Katrinebergs folkhögskolas filmlinje vill erbjuda ett nationellt samt ett
internationellt residens för filmare från hela landet respektive hela världen. Filmresidensen ska
erbjuda filmare fördjupat arbete på en plats som inte är hemmaplan. Projektet kommer att
utveckla en metod för nationell talangutveckling i lokal kontext, och för internationellt
filmpedagogiskt arbete. Ambitionen är att Filmresidens i framtiden genomförs tillsammans med
fler regioner och på flera platser, exempelvis via föreningen Filmregionerna. Utlysning ska ske
två perioder om året, och vara i 1 månad. Period 1 erbjuds en ung filmare verksam i Sverige,
med högre konstnärlig filmutbildning, som är på väg mot sin första större produktion eller
långfilm. Period 2 erbjuds en internationell filmare (i samarbete med International Youth Media
Summit www.iyms.org och UNESCO.) Detta residens har fokus på filmpedagogik, och på
demokrati- och yttrandefrihetsprocesser.
* Beskriv varför ni vill genomföra projektet. (Max 1000 tecken)

Unga nyutexaminerade filmare i Sverige efterfrågar plattformar för att utveckla sina kommande
projekt och konstnärskap. Vårt regionala nätverk behöver den näring som uppstår när
filmprojektutveckling förläggs lokalt. Vi saknar generellt dylika lokala plattformar. Filmare från
andra länder som vi har kontakt med i en internationell kontext har ett stort behov av att ingå i
sammanhang där det finns kompetens att utbilda i och att utveckla kommunikationsmetoder
och yttrandefrihetsprocesser genom film och rörliga bilder. Kultur i Halland har tillsammans med
Katrinebergs folkhögskolas filmlinje och filmresursverksamhet tidigare erbjudit kortare
utbildningstillfällen, som internationellt filmpedagogiskt läger, med mycket gott betyg och goda
synergieffekter. Vi önskar utmana och utveckla den konstnärliga och hantverksmässiga nivån
på filmutbildningen på Katrineberg, och utveckla nya sammanhang för samarbete nationellt och
internationellt. Vi har platsen och kompetensen.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Region Halland

PROJEKTET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

* Beskriv projektets koppling till den regionala kulturplanen. (Max 1000 tecken)

Hallands kulturplan formulerar att yttrandefriheten ska stärkas och försvaras. Genom den
internationella delen av residenset ska vi utveckla metoder för att öka kunskapen om film och
rörlig bild på flera sätt. Region Halland ska fördjupa internationella samarbeten. Vi ska förbättra
förutsättningarna för regional filmproduktion i Halland, och stärka övergången från utbildning till
professionellt arbete och sammanhang.

* Beskriv huvudsaklig målgrupp för projektet. (Max 1000 tecken)

Unga filmare i hela Sverige som just avslutat sina högre konstnärliga studier. Personer i ett
filmpedagogiskt sammanhang internationellt och nationellt. Fristadsfilmaren som kommer
beredas plats i Falkenberg ges härigenom ett sammanhang att verka i. Filmpedagoger och
filmlärare.

* Ange nationella och internationella samarbetsparter samt beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken)

Katrinebergs folkhögskola: basen för residensverksamheten. Personal som ansvarar för
praktiska sammanhang som boende och mat, och personal som ansvarar för filmutbildning och
filmprojekt.
International Youth Media Summit. Ideell förening som sedan 2006 samlar organisationer som
vill använda film och media, och som årligen arrangerar filmpedagogiska läger i olika länder och
världsdelar, i samarbete med UNESCO och flera andra organisationer. www.iyms.org
Sturegymnasiets filmlinje, Halmstad, med elever och filmlärare. De ingår som resurs för
residensverksamheten.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Region Halland

PROJEKTET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
Beskriv om och i så fall hur ni i projektet ska integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv
också om och i så fall hur ni ska arbeta med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)

Filmresidenset kommer präglas av att IYMS arbetar tematiskt med mänskliga rättigheter, där
jämställdhets-, hbtq, och mångfaldsfrågor utgör kärnan. Katrinebergs folkhögskola är en plats
där alla dessa frågor står i centrum, och där allas möjlighet att delta är grunden i arbetet.

Beskriv projektet år två och/eller år tre om det är ett flerårigt projekt. (Max 1000 tecken)

Projektet är flerårigt och avsikten är att Filmresidensen i framtiden ingår i basverksamheten.
Första åren utgör ett undersökande för hur det bäst ska drivas, så att residenset når en hög
kvalitet. Andra och tredje året är avsikten att utveckla med vilka samarbetsparter framtidens
residens kan genomföras med, exempelvis de högre filmutbildningarna i Sverige och
Filmregionerna. I den internationella delen ser vi möjliga samarbetspartner genom exempelvis
Noncitizen och Oberoende Filmares Förbunds internationella samarbeten såsom exempelvis
Baltic to Black Sea Documentary Network, där SIDA är en part.

* Beskriv hur ni planerar att integrera projektet i den löpande verksamheten. (Max 1000 tecken)

Efter de första årens erfarenheter och utvärderingar kan vi planera framåt, och förankra
residenset i alla medverkande instanser och instanser. Genom detta kan vi fördela
arbetsuppgifter, ansvarsområden och kostnader på ett hållbart sätt.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Region Halland

PROJEKTET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
* Riktar sig någon del av projektet till målgruppen barn och unga (0-18 år)?
Ja

Nej

Kommentar. (Max 500 tecken)

Möjligen kan något av filmprojekten som utvecklas ha barn och unga som tänkt publik. Möjligen
kan den internationella filmaren använda sina erhållna filmpedagogiska kunskaper i ett
sammanhang för barn och unga i hemlandet.

* ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

✘

* Jag har läst/tagit del av

Kulturrådets kriterier för tillgänglighet

* Ange:

✘

- om information om tillgängligheten för den publika verksamheten finns på webbplats, sociala medier eller evenemangskalender.

* Om inte, kommentera. (Max 500 tecken)

✘

- om ”Enkelt avhjälpta hinder” är åtgärdade i de publika lokalerna.

* Om inte, kommentera. (Max 500 tecken)

* Ange antal medverkande i projektet. Med medverkande avses personer som arbetar i projektet.
Kvinnor

Män

3

Annat (1)

1

Summa

0

4

* Ange antal personer i projektets ledning, såsom styrgrupp och beslutsfattande chefer.
Kvinnor

Män

1

Annat (1)

1

Summa

0

2

(1) Annat kan användas när den som fyller i blanketten vet att en person inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt
lämnad information.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Region Halland

PROJEKTET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
Summa kostnader och summa finansiering ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.
* KOSTNADER
SEK

Specificera
*Löner (inklusive sociala
avgifter)

Projektledning, koordinator, pedagoger

120.000

* Personer med
F-skattsedel

0

* Pensioner

Ingår i ovan.

0

* Lokaler

Katrineberg folkhögskolas filmhus. Boende osv.

40.000

* Marknadsföring

20.000

* Administration

15.000

* Övrigt

Residens - ersättning till filmaren, resor

120.000
315.000

Summa

* FINANSIERING
Specificera

Status

* Söker bidrag
från Kulturrådet

SEK

80.000
Ange status...

* Övrigt bidrag från
Kulturrådet (2)

0

* Övrigt statligt bidrag

Filminstitutet

Ska sökas/sökt

60.000

* Bidrag från landsting
/region

Region Halland

Ska sökas/sökt

100.000

* Bidrag från kommun

Ange status...

* Sponsring
* Egen insats

0
0

Projektled, kommunikation osv

* EU-bidrag

75.000
Ange status...

0

* Övrigt

0

Summa

315.000

(2) Avser kvarvarande bidrag från Kulturrådet som överförs till år 2 eller år 3
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Region Halland

ÖVRIGT

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Kultur i Halland har äskat särskilda medel inom Region Halland för satsningen, avseende 20202021 (100000).
Svenska Filminstitutet utlyser särskilda medel för talangutveckling, med ansökningstillfälle i
september 2019, avseende verksamhet 2019 - 2020.

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.
När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer
visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.
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