
ANSÖKAN: Internationella produktioner 

Västra Götalandsregionens  

Produktionsrabatter (VGPR) 

Läs ”Regelverk för VGPR” och ”Anvisningar för VGPR” innan du fyller i ansökan.  

 

PRODUKTIONSBOLAG/HUVUDPRODUCENT  

Produktionsbolag 

Producent  Organisationsnummer 

Firmatecknare Telefon 

Postadress Epost 

Postnr Ort Hemsida 

Land Bolagets kontouppgifter 

 

SVENSK SAMPRODUCENT  

Om sökanden är ett produktionsbolag som inte bedriver verksamhet i Sverige krävs att 

produktionen har en svensk samproducent med mandat att söka och ta emot 

produktionsrabatter samt ansvara för produktionens genomförande i Västra Götaland. 

Produktionsbolag 

Producent Organisationsnummer 

Firmatecknare Telefon 

Postadress Epost 

Postnr Ort Hemsida 

Land Bolagets kontouppgifter 



 

PRODUKTIONSINFORMATION  

Produktionens titel 

 

Ansökan avser produktionsrabatt (VGPR) för: 

 Film     

 TV-drama 

 

 

 

 

BUDGET/SPEND/FINANSIERING 
beloppen skall anges i SEK  
 

Produktionens budget  

 

Spendbudget i Västra Götaland  Beräknad VGPR 

 

Total offentlig finansiering (exkl beräknad VGPR)  Totalt privat finansiering  

 

 

 

 

Språk 

Inspelningsperiod (hela produktionen) 
 
Start________________  
 
Slut_________________  
 

Datum för inspelning i Västra Götaland 
 
Start________________  
 
Slut_________________ 

Datum för postproduktion i Västra Götaland 
 
Start________________  
 
Slut_________________ 
______________ 

Inspelningsorter i Västra Götaland 



DISTRIBUTION  

Distributionen för produktionen ska vara säkrad och en distributionsplan ska finnas 

upprättad. 

 

Distributör/Sales Agent  
 
 
 
 

Territorier Plattformar? (Bio, TV, VOD mm)  

 

COMPLETION BOND  

En Completion Bond (färdigställandegaranti), eller motsvarande, ska tecknas före första 

inspelningsdag. 

 

Bondställare Datum/estimerat datum signerad Bond 

  

PRODUKTIONSBOLAGETS ERFARENHET 

Produktionsbolaget/huvudproducenten och den svenske samproducenten ska ha 
dokumenterad erfarenhet inom långfilm och TV-drama och måste ha producerat minst en 
film eller TV-drama under de senaste tre åren, räknat från ansökningsdatum, som 
distribuerats på bio, TV eller bred distribution på andra plattformar.  

 

Produktionsbolaget/huvudproducenten  

Titel  
 
 
 
 

Distribution  

  

Den svenske samproducenten   

Titel  
 
 
 
 

Distribution  

  

 

 

 

 



CHECKLISTA BIFOGADE HANDLINGAR 

 Fullmakt  
 Avtal om förvärvad filmatiseringsrätt 
 Projektbeskrivning 
 Manus 
 Budget SEK 
 Finansieringsplan 
 Distributionsplan 
 Spendbudget  
 Produktionsplan för arbetet i Västra Götaland 
 Ifyllt kulturtest  

 

 Sökandanden har tagit del av ”Regelverket för Västra Götalandsregionens 

produktionsrabatter” 

 

 Huvudproducenten har inte några skulder till Skatteverket, Kronofogden eller är under 

likvidation, rekonstruktion eller försatt i konkurs.  

 

 Huvudproducenten har inte oreglerade skulder eller återbetalningskrav till Film i Väst.  

 

 Huvudproducenten har inte oreglerade återbetalningskrav till EU-kommissionen.  

 

 Den svenske samproducenten har inte några skulder till Skatteverket, Kronofogden eller 

är under likvidation, rekonstruktion eller försatt i konkurs.  

 

 Den svenske samproducenten har inte oreglerade skulder eller återbetalningskrav till 

Film i Väst.  

 

 Den svenske samproducenten har inte oreglerade återbetalningskrav till EU-

kommissionen.  

 

Härmed intygas att all lämnad information i ansökan och de bifogade handlingarna är 

fullständig och korrekt.  

 

 

[ORT]           den                         2019   

 

 ____________________________________     

[NAMN Svensk Samproducent]                                          

 

_____________________________________                  

[NAMN Firmatecknare]                        


