
I väntan på MEDIA Plus:
rapport över dagsläget

Hösten börjar med resultaten från det sista ansöknings-
tillfället för utvecklingsstöd, vilket inföll den 14 april

samt distributionsstöd för video/multimedia med deadline
den 7 april och TV-distribution med deadline den 19 maj. 

I utvecklingsstöd har Sverige tilldelats 315 000 EURO men summ-
man är ännu inte definitiv eftersom besluten om utvecklingsstöd för

fiktion kommer att bli klara i slutet av september.  AB Svensk Film-
industri och Felicia Film AB har fått Slate Funding med 125 000 EURO

vardera. Månharen Film & TV har mottagit stöd för utveckling av doku-
mentären Hundstjärnans hemlighet med 30 000 EURO. 3D Studio har erhållit

20 000 EURO för multimediaprojektet Ellas ö – äventyr i ljudlandskapet. Tic Tac
Interactive AB har fått 15 000 EURO för att utveckla animationprojektet Pang!. 

Distributionsstöd till utgivning av video- och multimediaverk har tilldelats Alfabeta
Gam-mafon Multimedia AB med 120 000 EURO, Folkets Bio AB erhöll 9 000 EURO,

Stiftelsen Svenska Filminstitutet fick 9 000 EURO samt Triangelfilm AB 15 000 EURO.
Omega Film & Television har fått stöd till TV-distribution med 16 000 EURO för filmen Ett 

liv i bakspegeln. 

Resultatsammanställningen för de första fyra åren (1996 – 1999) av MEDIA II-programmet visar att
Sverige fått 2,53 procent av den totalt fördelade summan på 235 074 058 EURO.  De arton deltagar-

länderna (Cypern kom med som 18:e land förra året) har fått dela på 85 744 521 EURO i utvecklingsstöd
samt 95 236 450 EURO i distributionsstöd.

Om man tittar specifikt på dessa två områden har Sverige fått enbart 1,8 procent (1 548 412 EURO) av alla
utvecklingspengar medan distributionsstödet representerar 4,6 procent (4 409 970 EURO) av den totala hittills

fördelade summan inom distributionssektorn. 
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MEDIA Desk koordinator:
Antonia D Carnerud  

tel: 08-665 12 05
Assistent: Sophie Laxhammar  

tel: 08-665 12 07 

fax: 08-666 37 48
e-post: mediadesk@sfi.se

MEDIA står för Mesures pour Encourager le Développement
de l’Industrie Audiovisuelle, åtgärder för att främja utvecklingen
av den audiovisuella industrin.

MEDIA II är ett stödprogram för den europeiska film-, tv-,
video- och multimediaindustrin och ger räntefria lån och bidrag
med cirka 530 Mkr/år till bland annat distribution, projektut-
veckling, strukturella produktionsbolagsstöd, vidareutbildning
samt biografvisning av europeisk film.

MEDIA Desk Sverige är nationellt informationsorgan för
MEDIA-programmet. Välkommen att ta kontakt per telefon,
(e)post eller att besöka Desken när helst du behöver.
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Det är intressant att studera dispositionen av subsidierna i
övriga medlemsländer som t ex i Danmark där utvecklings- och
distributionsstödens procentsatser är mycket jämnare förde-
lade. De tre skandinaviska länderna befinner sig i mittfälltet
med Danmark på åttonde plats med 3,38 procent av de förde-
lade medlen, Sverige på nionde plats och Norge på tionde
med 1,95 procent.

Frankrike tar den största delen av kakan – 22,40 procent dvs
över 52 miljoner EURO. Bland de små länderna får Belgien
rekordskörden med 11,54 procent (över 27 miljoner EURO) av
fördelade medel och kommer därmed på tredje plats, efter
Tyskland som hittills fått över 32 miljoner EURO i MEDIA-
stöd. 

Den kompletta resultattabellen inklusive marknadsförhållan-
dena kan studeras på sidan 5. Något för regniga höstdagar.

Antonia D. Carnerud
koordinator MEDIA Desk Sverige



VIDAREUTBILDNING

EIKK – European Institute of Cinema Karlsruhe utvid-
gar sin verksamhet med ytterligare ett program.

EIKK förmedlar stipendier och praktikplatser åt europe-
iska filmskoleelever. Fram till idag har dessa platser enbart
funnits inom den europeiska kommersiella filmsektorn.
Detta program fortsätter men kompletteras med möjlighe-
ten för europeiska filmstudenter att även få praktikplatser
vid amerikanska filmbolag.

Inom det nyintroducerade programmet EUR*USA INITIA-
TIVE, kommer EIKK att kunna placera studenter av icke-
europeiskt nationalitet som volontärer på europeiska pro-
duktioner. Det blir även möjligt att finansiera studenternas
deltagande i script- och teknologiseminarier.

EUR*USA 1
Amerikanska filmarbetare inbjudes av EIKK  att besöka
Europa och delta vid filmfestivaler, seminarier, kongresser
och industriella möten. Dessa kan delta både som gäster
såväl som instruktörer. På så sätt förmedlar de amerikan-
ska filmarbetarna kunskaper och erfarenheter till represen-
tanter för den europeiska filmindustrin samt avgående
filmskolestudenter. The Academy of Motion Picture Arts
and Sciences i Beverly Hills som hjälper EIKK med kontak-
ter inom filmindustrin via Visiting Artists programmet
bidrar med kostnader för resorna.

EUR*USA 2
Avgångselever från europeiska filmskolor skickas till USA
för att praktisera i pågående kommersiella filmproduktio-
ner. De europeiska filmstudenter arbetar tillsammans med
välkända amerikanska yrkesmän i alla delar av filmproduk-
tionsprocessen, med speciell betoning på kunskap inom
management och pre-produktion, samt manusförberedande
och nya teknologier.

EUR*USA 3
Amerikanska filmstudenter erbjuds att delta i EIKKs
”Student Placement Program” som fungerar som en arbets-
förmedling med uppdrag att hitta praktikplatser vid
kommersiella filmproduktioner i Europa.

The European Film Institute, 
Gartenstrasse 72, 76135-Karlsruhe, Tyskland
Tel: +49 721 985 0520
Fax: +49 721 985 0525
eikk@compuserve.com, http://www.eikk.de

Ansökningar görs via filmskolorna men kan också sökas
direkt via EIKK: http://www.eikk.de
E-post: eikk@compuserve.com

Manusutveckling (Scriptwriting)

EUROSCRIPT
Workshop för manusutveckling 17 - 24 oktober i Lissabon,
Portugal. Deadline för anmälan är den 2 oktober.

Det finns 10 platser vid denna workshop som pågår i sju
dagar. Man välkomnar manusförfattare från EU med annat
huvudspråk än engelska.

Manusförfattaren som deltar i kursen har möjlighet att  få
stöd till vidareutveckling och/eller marknadsföring samt
lansering inom filmindustrin av sitt manus till ingen extra
kostnad. Manusförfattaren behåller alla rättigheter och
inga krav ställs från Euroscript på kontrakt eller option.

Writers/Producers scheme
Euroscript har nyligen lanserat en ny manuskonsultverk-
samhet. Den vänder sig till europeiska produktionsbolag,
samt team bestående av manusförfattare/producent eller
manusförfattare/regissör som utvecklar tv- och långfilms-
projekt. Fem projekt per år antas för bearbetning med en
utvecklingsgrupp bestående av en ’script manager’ och en
‘script editor’.

Film Story Competition
Programmet väljer ut tjugo synopsis för utveckling.
Manusförfattaren som fått sitt projekt valt får chansen att
under sex månader utveckla manuset tillsammans med en
professionell författare som agerar script editor.
Färdigutvecklade manus presenteras för presumtiva pro-
duktionsbolag. Författaren till det manus som anses vara
bäst får dessutom ett pris på £ 1 500. Deadline 31 oktober.

e-mail: euroscript@netmatters.co.uk
http://www.euroscript.co.uk

PILOTS
Utveckling av TV-serier eller annan TV-produktion: sitcoms,
TV-filmer, TV-animationsserier. Sexdagars intensiv work-
shop i Sitges, Spanien, 8 - 15 oktober. Ansökan senast tre
veckor före workshopen. http://www.acpilots.com

Arista
Workshop med teoretisk analys i manusuppbyggnad samt
praktiskt arbete med filmmanus 6 - 13 december i Wales.  
Deadline för anmälan är den 23 oktober 2000.
e-mail: arista@aristotle.co.uk     http://www.aristotle.co.uk

EQUINOXE
Utveckling av långfilmsmanus med internationell potential.
För erfarna manusförfattare som önskar arbeta med inter-
nationella rådgivare. Sista anmälningsdatum för höstens
workshop är den 10 november 2000.

Sources 2 
Workshop i två steg för utveckling av manus och projekt.
Nästa workshop under mars 2001:  tre arbetsgrupper med
spelfilmsprojekt varav en särskild arbetsgrupp “Creative
documentary”. Deadline för ansökningar 1 december  2000.
http://www.sources.deu.net
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Afärsekonomi (Management)

ACE – Ateliers du Cinéma Européen
ACE träffar överenskommelse med utvalda etablerade lång-
filmsproducenter som får möjlighet att under en ettårspe-
riod utveckla egna långfilmsprojekt samt får utöka sina kun-
skaper och kontakter med den internationella filmindustrin. 

Efter en första fem dagars workshop tilldelas varje produ-
cent en mentor, vilken är handledare för projektets utveckling. 

Intresseanmälan kan göras fram till mitten av september. 
Tel: + 33 1 44 61 88 30, e-post: ace@pelnet.com

EAVE – Les Entrepreneurs de l’Audiovisuel Européen
Ettårsutbildning som ger möjlighet för producenter med
erfarenhet av film- och TV-produktion att utveckla ett pro-
jekt man vill producera. Samtidigt får man nya kunskaper,
möter kollegor från hela Europa och växer i sin roll som pro-
ducent. Man kan delta både med eller utan projekt.

Tag kontakt med EAVEs representant Peter Kropénin,
Omega Film & TV, tel 08-564 80 820 eller 070 7556095.
Deadline är den 1 oktober 2000.
e-mail: eave@skynet.be    http://www.eave.org

VERTICALstrategies
Programmet vänder sig till oberoende producenter för att
öka deras förståelse för marknadsföring och dess mekanis-
mer. VERTIGALstrategies till sjöss:
9 - 11 november 2000
Northern Cruise: Hamburg – Harwich – Hamburg 
Deadline för ansökan är den 2 oktober. Kostnad 600 EURO.
e-mail:vertical@salzgeber.de   http://www.salzgeber.de

Television Business School (TVBS)
Intensivkurs för TV-producenter med utvärdering och för-
bättring av pågående projekt. Nästa kurs blir i Lübeck i
Tyskland, 15 - 19 november 2000. Deadline för ansökan är
16 oktober. http:/www.mediaschool.org

Film Business School (FBS)
Intensivkurs för producenter i filmfinansiering, juridik,
marknadsföring och pitching. Nästa kurs blir i Ronda,
Spanien, 29 november - 3 december 2000. Deadline för
ansökan är 27 oktober.  http://www.mediaschool.org

Corpus Program – Management and Legal Aspects of
Production Companies and Television Channels
Administration och juridiska aspekter inom produktions-
företag och TV-kanaler. Kursen är uppdelat i två perioder.
Den första perioden äger rum i Thessaloniki 1 - 4 februari
2001. Den andra perioden äger rum i Aten 8 - 11 mars 2001.

CORPUS är öppen för alla europeiska professionella inom
den audiovisuella produktionen samt avgångselever från 
liknande utbildningar som vill komplettera med nya kun-
skaper samt värdefulla erfarenheter.

Den är också öppen för mer erfarna professionella som vill
uppgradera sina kunskaper. 

Deadline för att söka till båda perioder är 30 oktober 2000.

AKMI S.A., tel: + 30 1 8223656, fax: +30 1 8230019

e-mail: eeogroup@hol.gr

Medieteknologi (New Technologies)

EDA – European Digital Arts
Fyra månaders Masterclass inom 2D/3D och traditionell
animation. Kursen är uppdelad i två steg.

Workshop
Rutinerade instruktörer från USA och Europa utbildar i
mindre grupper. Workshopen fokuserar på ‘hands-on-training’
vid olika digitala plattformer (Flame, Avid, Symphony, Animo).

Praktikplatser
Utöver workshopen kommer deltagarna att få arbeta inom
ett företag. De integreras inom produktionsprocessen från
manus till färdig produktion. En rutinerad handledare
stöttar studenterna i arbetet inom företaget såväl som i
arbetet med praktikantens egna projekt.

Datum: 2 oktober 2000 - 31 januari 2001
Deadline för anmälningar: 10 september 2000

Kontakt: Europäisches Filmzentrum Babelsberg e.V., 
tel: +49 331 7062 700   e-mail: anja.joos@babelcity.de
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FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR KURSER ÅR 2000

Fortbildningsstipendier kan sökas för en filmares  pro-
fessionella vidareutbildning. Detta innebär t ex att sti-
pendier kan beviljas för konstnärlig och teknisk utveck-
ling och fortbildning. Fortbildningen kan äga rum i
Sverige eller i utlandet. Nästa ansökningstillfällen är
den 1 september samt den 1 december 2000.
Upplysningar genom utbildningskonsulent Elisabeth
Lysander, tel 08-665 11 00, fax 08-666 37 55. 

e-post: elisabeth.lysander@sfi.se www.sfi.se/fortbildning 

Enterprise: Business Strategies for the Independent Producer,
12 - 14 oktober, Lissabon, Portugal

Kursen vänder sig till etablerade film-, tv- och multimediaprodu-
center med syfte att hjälpa dem att bygga upp ett stabilt bolag. 
I kursen ingår bl.a. analys av företagets dagsläge, framställande av
ett ‘business plan’ för företaget samt genomgång av olika möjlighe-
ter till partnerskap, finansiering, förhandlingar etc. 
Deadline är den 29 septembe 2000.

Kursen arrangeras av Olsberg/SPI Limited, UK, i samarbete med
ICAM - Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimedia, Portugal.

e-mail: jonathan@o-spi.com eller mic@icam.pt



SLEIPNIR

Nordiska Ministerrådets resestipendieprogram för professio-
nella konstutövare i Norden som ännu inte fyllt 36 år.
Sleipnir kan bevilja stöd för resa och uppehälle (högst sex
månader) inom Norden men utanför det egna landets
gränser. Från 1999 kan resor till Nordens närområden –
Baltikum och nordvästra Ryssland – också få stöd från
Sleipnir.
Sista ansökningsdatum är 1 oktober 2000 för resor inom
ett år från 1 oktober.
Ansökningsblanketter och info på www.nifca.org     

E-mail: sleipnir@nifca.org

MEDEA  – ett nytt EU-stödprogram 

MEDEA (Euromediterranean programme for the audiovi-
sual development  – De europeiska medelhavsländernas
program för den audiovisuella utvecklingen) är ett pro-
gram som skapats för att stimulera den audiovisuella
industrin inom de europeiska medelhavsländerna. Detta
sker genom bidrag till utveckling av film- och tv-projekt
och är kopplat till kompletterande åtgärder inom audiovi-
suell utbildning. MEDEA löper fram till slutet av 2002.

Projektet har en budget på ca 5 miljoner EURO under en
treårs period med möjlighet till förlängning. Kommissio-
nens finansiella bidrag är 80% av budgeten medan återstå-
ende 20% kommer att finansieras gemensamt av det anda-
lusiska Kulturrådet och de nationella och internationella
institutioner som deltar i projektet.

MEDEA är tänkt som ett program som kopplar samman
utvecklingsstöd och vidareutbildning. Bidrag ges till
utveckling av långfilms- och dokumentärfilmsprojekt för
biograf och TV där vidareutbildningen förenas med
utveckling av projekt. Oberoende produktionsbolag från
länder som ingår i Barcelonafördraget* och har ett eller
flera samproduktionsprojekt på gång kan söka.

Deadline för ansökningar är 15 september 2000.
e-mail: programamedea@retemail.es

––––––––––––––––
* De 15 länderna inom EU samt de 12 länderna  kring Medelhavet:
Marocko, Algeriet, Tunisien, Turkiet, Syrien, Cypern, Libanon,
Jordanien, Israel, Malta samt Palestina-protektoratet.

EFA Master Class i Berlin

Aktionfilmer från Hong Kong är inte enbart
kult, dom har också gjort ett stort intryck på
Hollywoods mainstream action cinema. European Film
Academy (EFA) meddelar med stolthet att en verklig
mästare inom denna genre har accepterat att leda nästa
EFA Master Class i Berlin.

Tsui Hark, regissör för bl.a. KNOCK OFF, PEKING
OPERA BLUES och CHINESE GHOST STORY, undervisar
20 st blivande europeiska filmare i den asiatiska action-
filmkonsten. Situationer som är verklighetstrogna utgör en
väsentlig del av inlärningsprocessen. Deltagarna lär sig att
förvandla kreativa idéer till verklighet genom att filma,
klippa och färdigställa en mängd olika sekvenser med visu-
ella effekter samtidigt som dom använder sig av den
senaste utvecklingen inom teknologin. 

Regissörer, producenter och författare som är intresserade
av att delta är välkomna att skicka in en ansökan till EFA.
Deadline för ansökningar är den 24 november 2000.

För mer information kontakta:
Christina Hoschka på European Film Academy

tel: +49 30 887 167 00
fax:+49 30 887 167 77
e-mail: choschka@europeanfilmacademy.org
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Nya riktlinjer för Nordisk Film- & TV Fond

På grund av ny lagstiftning har nya riktlinjer för fonden utarbetats.
Riktlinjerna är korrigerade med hänsyn till nytt avtal och ny lagstift-
ning, samt för att bli mer lättillgängliga för de som önskar söka ur
fondens medel.

Den största förändringen i riktlinjerna är ett sänkt krav om TV-
distribution:

Spelfilm: Visningsavtal för TV där minst en av fondens TV-parter är
med (tidigare 2).

TV-fiktion/serier: Visningsavtal för TV med minst två av fondens TV-
parter, men endast med en om ett TV-bolag själv söker som produ-
cent (tidigare två).

För kortfilm och dokumentär gäller som tidigare visningsavtal för
TV med minst två av fondens TV-parter.

När det gäller fondens minimikrav för TV-distribution ska man ha
avtal med fondens TV-parter, både när det gäller spelfilm, tv-fiktion/
serier, dokumentärer och kortfilm.
(Tidigare var det möjligt att ingå ett distributionsavtal med andra
TV-bolag om fondens TV-parter i det aktuella landet först hade
tackat nej till visning).

NFTF, tel: +47 23 28 3939    e-mail: nftf@nftf.net



CONTACT EUROPE
Berlin  24 - 26 november 2000

CONTACT EUROPE är ett marknads-
orienterat evenemang inom området
finansiering och distribution.

Linking Market Forces organiserar CONTACT EUROPE
tillsammans med Filmboard Berlin Brandenburg, Tyskland
och SODEC, Quebec. CONTACT EUROPE är en platt-
form för samproduktioner och filmfinansiering som äger
rum i Berlin 24-26 november. 

CONTACT EUROPE består av förtidsbeställda möten
under en tre dagars period. Upp till tjugo noga utvalda
projekt ”pitchas” av kanadensiska och europeiska produ-
center inför ca trettio representanter från de mer aktiva 
TV-stationerna och distributörerna i Europa och Nord-
amerika.

Målet är att skapa en internationell plattform i linje med
dagens ”glocal” marknad, genom att producenter får testa
sina projekt hos både stora försäljningsbolag och lokala
distributörer.

Urvalsprinciper för projekten är att det är spelfilmsprojekt
för bio eller TV med minimum 30% av finansieringen på plats. 

Deadline för anmälningar är den 30 september 2000.

För mera information kontakta: LMF, Emilia de Paola, 
tel: +33 1 42784866  e-mail: lmfasbl@noos.fr
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DOCS BARCELONA
26 - 28 oktober 2000

Mötesplats för producenter, regissörer, manusförfattare,
distributörer av dokumentärfilm. 16 projekt väljs ut till
pitching-delen där man presenterar sitt projekt inför en
rad europeiska TV-bolag. Sista anmälningsdatum för pro-
jekt är den 15 september. 
Anmälan till evenemanget senast den 25 september 2000.
E-mail: info@docsbarcelona.com
www.docsbarcelona.com

Från 1 januari 2000 har
EURIMAGES två system för ansökan om stöd. Det ena gäll-
ler filmer som har en stor internationell distributionspoten-
tial. Det andra systemet prioriterar projekt i ljuset av den
europeiska filmens kulturella och ekonomiska mångfald. I
bägge fallen måste projekten innebära artistiskt och/eller
tekniskt samarbete mellan två producenter från olika med-
lemsstater.

Eurimages har också ett nytt stöd för distributörer av fil-
mer från Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Schweiz,
Tjeckien, Turkiet och Ungern. Dessutom stöd för barnfilm
och långa dokumentärer från Europa.

Sista deadline för ansökningar år 2000 är den 13 oktober.

Ytterligare upplysningar kan fås från den svenske represen-
tanten Peter Hald, Svenska Filminstitutet, tel: 08 665 12 01.
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KICKSTART vid MIPCOM i Cannes – den 1 oktober 2000

KickStart är ett nytt evenemang som äger rum under MIPCOM i Cannes och riktar sig till oberoende producenter som
söker internationella kontakter med professionella från hela världen.

KickStart sammanför oberoende producenter från USA, Skandinavien, Kanada, Tyskland och Australien för att
”KickStarta” produktioner under utveckling. För att delta behöver man ha ett projekt med internationell potential,

som befinner sig i utvecklingsstadiet samt ha avtal med tv-distributör och delar av finansieringen på plats.

KickStart äger rum söndagen den 1 oktober i Gray D’Albion Hotel i Cannes kl. 14.30 till 17.00

Kontakt: Diana Ingram, tel: +1 703 321 9362 eller +1 301 897 5511
E-mail: diana.ingram@usindependents.com eller meg.villarreal@usindependents.com

Webb site: www.docoos.com
eller

Filmkontakt Nord, tel +45 3311 5152, mail@filmkontakt.dk

SENASTE NYTT FRÅN BRYSSEL

För att fördela de återstående MEDIA II-medlen utlyser Kommissionen och MEDIA-programmets kontor i Bryssel
tre nya ansökningsomgångar:  

UUTTVVEECCKKLLIINNGG – Slate Funding, steg 2, för bolag som har beviljats det första steget under 1999. Sista ansöknings-
datum är den 6 november 2000. Ansökningsnummer 62/2000 

MMAARRKKNNAADDSSFFÖÖRRIINNGG  – Evenemang som ska äga rum mellan den 1 januari och den 30 juni 2001.
Företag och organisationer som opererar på ett europeiskt och internationellt plan kan få bidrag till marknadsfö-
ring. Syftet med stödet är att underlätta för oberoende producenter och distributörer att nå ut på den internatio-
nella marknaden genom att kunna marknadsföra sina produktioner och organisera fora och möten där företagen
har möjlighet att mötas kommersiellt. Bidraget ska ej återbetalas. Sista ansökningsdatum är den 6 oktober 2000.
Ansökningsnummer 60/2000

FFEESSTTIIVVAALLSSTTÖÖDD  – För festivaler som ska äga rum mellan den 1 januari och den 30 april 2001.
Kommissionen beviljar ekonomiskt stöd till europeiska audiovisuella festivaler som genomförs i partnerskap samt
till verksamhet i samarbetsnätverk mellan audiovisuella evenemang. Sista ansökningsdatum är den 13 oktober 2000.
Ansökningsnummer 61/2000

IDFA – International Documentary Film Festival & Forum       
Amsterdam 22 - 30 november 2000

Sista datum för anmälan av film till festivalen var den 25 augusti.
Sista datum för anmälan av projekt till Forum 2000 var den 1 september.

Men om du vill anmäla din film till marknaden Docs for Sales kan du göra det fram till den 12 oktober.
Samma datum gäller om du vill bli ackrediterad som gäst, försäljare eller press på festivalen.

För ackreditering kontakta Desken eller festivalen, tel: +31 20 627 3329, e-mail: info@idfa.nl


