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Syfte
Stödet syftar till att främja filmvisningar i Värmland.

Stödets omfattning
Tidsbestämd och kostnadsfri tillgång till visningsutrustning 
som Region Värmland äger eller disponerar genom hyres- 
eller samverkansavtal.

Villkor
• Stödet är till för visningar som genomförs utanför det

ordinarie utbudet hos aktuell biograf eller visnings-
arrangör.

• Mottagare av visningsstöd ska ha fyllt 18 år och be-
dömas vara behörig att hantera visningstekniken av
filmkonsulenten för visning och spridning på Region
Värmland.

• Det ska framgå i marknadsföring av visningen och/
eller evenemanget att den genomförs med stöd av
Region Värmland.

• Stödmottagare ska förse Region Värmland med
marknadsföringsmaterial kopplat till visningen.

Ansökan 
• Ansökan ska göras på särskild blankett som skickas

till Region Värmland.
• Ansökan ska lämnas senast en månad före planerad

visning.
• Ansökan handläggs och beslutas av filmkonsulent

för visning och spridning på Kulturcentrum Region
Värmland. Handläggaren bedömer visningen
potential att nå en ny publik, bli en ny mötesplats
eller komplement till det ordinarie utbudet på den
aktuella biografen/orten/platsen. Vid handlägg-
ning av stödet prioriteras sökanden som genomför
visning utanför ordinarie verksamhet. Stöd ges inte
till projekt av utpräglat kommersiell karaktär.

• Ansökan är att betrakta som allmän handling och
diarieförs hos Region Värmland.

Ansvar 
• Utrustning får endast användas av den som har

adekvat utbildning eller erfarenhet.
• Stödmottagaren är personligt ansvarig för den lå-

nade tekniken och blir ersättningsskyldig för utrust-
ning som saknas eller för reparation av utrustning
som skadats på grund av försumlighet.

Försäkring 
Region Värmlands försäkring täcker inte utlåning av teknik. 
Kontrollera därför att du, din förening eller företag har 
en försäkring som täcker eventuell stöld eller skada, t.ex. 
företagsförsäkring eller liknande. Observera att det kan 
krävas tilläggsförsäkring till exempelvis hemförsäkring 
för att nå upp till utrustningens värde – kontrollera med 
ditt försäkringsbolag. Förvara alltid utrustningen på ett 
sådant sätt att stöld eller skada förhindras. Projektor med 
tillhörande utrustning ska aldrig lämnas utan tillsyn på 
visningsområdet eller i fordon. Stöld eller skada ska genast 
anmälas till filmkonsulenten för visning och spridning på 
Region Värmland.

Hämta och lämna
Utrustning förvaras hos Region Värmland i Karlstad. Du 
hämtar och lämnar utrustningen där på överenskommen 
tid med filmkonsulenten för visning och spridning. Den som 
beviljats stöd ska personligen hämta och återlämna tekni-
ken. Kvittering ska ske vid båda dessa tillfällen. Avsätt gott 
om tid för genomgång av utrustningen, både vid hämtning 
och återlämning.

Förlängt lån
Om du vill förlänga låneperioden, kontakta filmkonsulenten 
för visning och spridning. Förlängning beviljas i mån av 
tillgång och kan inte garanteras.
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