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Mottagare

Ulf Andersson-Greek, kof

Föreningar och andra icke-kommersiella organisationer i Sverige

Utlysning av projektstöd till mötesplatser för film och medier
i Botkyrka
Nytt projektstöd till mötesplatser för film och medier

Kultur- och fritidsförvaltningen utlyser ett nytt projektstöd för 2014. Stödet
omfattar totalt 150 000 kr och kan fördelas till ett eller flera projekt. Stödet är
av engångskaraktär.
Syfte

Syftet med stödet är att skapa nya samt utveckla befintliga mötesplatser för
film och medier i Botkyrka. Med ”mötesplats” avses både fysiska och virtuella, digitala forum. Med ”medier” avses alla berättande audiovisuella uttryck
såsom stillbilder/foto, ljud/radio och film/video samt även datorspel och andra
typer av interaktiva digitala medier i vilka berättelsen och deltagandet står i
fokus.
Fokus för stödet vilar på att öka synligheten för och spridningen av barns och
ungas eget skapande med film och medier. Men även projekt som på andra sätt
kretsar kring barns och ungas intresse av att se och diskutera film och medier
prioriteras. Exempel på projekt som kan erhålla stöd är filmfestivaler, filmklubbar och digitala visningsfönster.
Stödet ersätter det tidigare projektstödet för samverkan mellan filmaktörer i
kommunen.
Målgrupp

Primär målgrupp för de projekt som stödet vill främja är barn och unga till och
med 25 år som är folkbokförda i Botkyrka kommun. Eventuella andra målgrupper kan utgöra en minoritet i eller av de projekt som beviljas stöd.
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Stödmottagare

Berättigade stödmottagare är föreningar och andra icke-kommersiellt syftande
organisationer i Sverige. Sökande organisation ska äga viss kunskap och erfarenhet av att driva projekt med film och medier som verktyg eller uttryck.
Projektstöd kan endast sökas av en aktör men kof uppmuntrar projektansökningar som har eller syftar till att leda till samverkan med andra organisationer,
företrädesvis med säte i Botkyrka.
Riktlinjer

Stöd kan sökas för alla typer av projekt utifrån ovan beskrivet syfte och angiven målgrupp. Beviljade projekt ska genomföras under 2014-2015.
I övrigt gäller följande särskilda prioriteringar för fördelning av projektstödet.
•
•
•
•
•
•

Projekt som kompletterar eller utvecklar redan befintlig film- och medieverksamhet i Botkyrka
Projekt i vilka barn och unga själva tar del i planering och genomförande av aktiviteterna
Längre och/eller hållbara projekt som förutsättningar att leva vidare efter projektets slut
Projekt som syftar till jämn könsfördelning mellan deltagare
Projekt som syftar till att finna kompletterande finansiering från annan
part än Botkyrka kommun
Projekt med en tydlig plan för kommunikation och marknadsföring

Följande typer av projekt prioriteras ej:
•

•

Projekt som bedöms ligga nära annan pågående verksamhet eller andra
projekt i Botkyrka. (Besök gärna www.botkyrka.se/film för att få en överblick över film- och medieverksamheten i Botkyrka.)
Projekt med fokus på musik eller enbart produktion av film och medier,
och därmed ej innehåller moment av visning och spridning.
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Ansökningsprocess

Ansökningsförfarandet är indelat i två omgångar.
Ansökningstillfälle 1

Vid första ansökningstillfället ska projektets idé beskrivas helt kort i fri text.
Sökanden ska även kortfattat beskriva hur projektet förhåller sig till de stödets
särskilda prioriteringar (se ovan).
Den skriftliga ansökan får gärna även kompletteras med stillbilder, ljud- och
videoklipp för nedladdning eller strömning via webben. Länkarna till dessa
filer ska skrivas in i ansökan med eventuella loginuppgifter. OBS! Inga fysiska
media (dvd-skivor, usb-minnen et c) tas emot.
Hela ansökan ska rymmas på maximalt tre A4-sidor och e-postas in i word
eller pdf till film@botkyrka.se senast den 25 april. (OBS! Ange ”Projektansökan” i mailets ämnesrad.)
Ansökningsomgång 2

Efter den första ansökningsomgången tar kof beslut om vilka projekt som ska
gå vidare till en andra omgång. Beslutet meddelas den 9 maj.
Sökanden som går vidare till andra omgången erbjuds nu att utveckla sin inlämnade ansökan och inkomma med en förfrågan om ett specifikt stödbelopp.
Sökanden ska även komplettera med en projektplan och budget. Särskilda riktlinjer för dessa dokument meddelas vid tillfället. Inför kompletteringen av ansökan kan sökanden erhålla vissa rekommendationer och önskemål från kof.
Den kompletterande ansökan ska inlämnas senast den 6 juni.
Beslut

Beslut fattas av kof:s styrgrupp och meddelas per epost senast den 18 juni.
Eventuellt kommer en referensgrupp utsedd av styrgruppen att ta del av och ge
sina synpunkter på ansökningarna.
Redovisning

Beviljade projekt ska redovisas till kof inom två månade efter avslutat projekt,
dock senast 28 november 2015.
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Redovisningen ska innehålla följande:
•
•
•
•
•

Kort skriftlig beskrivning av projektets aktiviteter; var, när och hur
dessa ägt rum.
Citat från deltagare och/eller publik
Redovisning av deltagare och/eller publik i projektet fördelade på ålder,
kön och bostadsort (i möjligaste mån)
En kort videodokumentation (max 5 min) av aktiviteter i projektet. Videoklippet ska kunna nedladdas från webbplats.
Stillbilder, pressklipp och annat material som illustrerar projektet.

Kommunen ska äga rätt att använda redovisningen av projektet i egenproducerad information och marknadsföring. Projektorganisationen ansvarar för att
inlämnade bilder och ljud är rättighetsklarerade och PUL:ade.
Redovisningen inlämnas till film@botkyrka.se.
Tidsplan

•
•
•
•
•
•

17 februari – stödet utlyses
25 april – sista datum för inkomna ansökningar till omgång 1
9 maj – beslut om ansökningar i omgång 1
6 juni – sista datum för komplettering av ansökningar i omgång 2
18 juni – beslut om projektstöd meddelas
28 nov 2015 – sista datum för redovisning

Återbetalningsskyldighet

Beviljade sökanden som ej genomför sina projekt eller avviker alltför mycket
från den inlämnade projektplanen kan hållas återbetalningsskyldiga för hela
eller delar av det tilldelade stödet.
Handläggning

Stödet handläggs av Ulf Andersson-Greek, filmsamordnare. Epost
film@botkyrka.se, tel 08-530 611.

