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MEDIA står för 
Mesures pour Encourager le

Développement de l’Industrie
Audiovisuelle – Åtgärder för att

främja utvecklingen av den audiovi-
suella industrin.

MEDIA-programmet drivs av EU-komm-
missionens Generaldirektorat för utbild-

ning och kultur under kommissonären Viviane
Reding och leds av ett team med fransmannen

Jacques Delmoly i spetsen. 

MEDIA Desk Sverige är det nationella informations-
organet för programmet. Vi bistår med riktlinjer och

ansökningshandlingar, svarar på frågor om stöd- och fort-
bildningsmöjligheter och ger även individuell rådgiving till

branschverksamma. Välkommen att kontakta oss.

MEDIA Plus programmet har nu ordentligt rullat igång i och
med att de länge väntade ansökningshandlingar för TV-distribution
kom ut i början av augusti.

Stödet som tidigare varit ett lån är numera omvandlat till bidrag
och villkoren har förbättrats även på andra punkter. Berättigade att
söka är oberoende produktionsbolag som har minst två TV-kanaler
involverade från skilda EU-medlemsstater för TV-produktion
(enskilda projekt och serier) med en visningslängd om minst 50
minuter för spelfilm, och 25 minuter för dokumentärer och anime-
rade filmer. Stödet kan utgöra maximalt 12,5 % av totalbudgeten
för spelfilm och animation och ända upp till 20% för dokumentärer.
Maximalt stödbelopp per projekt är 500 000 euro. Den enda dead-
line för 2001 var redan den 7 september.

För utvecklingstöd, ansökningsnummer 5/2001, slate funding och
enskilda projekt, gäller fortfarande den 14 september som absoluta
deadline. En ny utlysning för utvecklingsstöd beräknas komma i no-
vember, men stödmedel börjar fördelas först under nästa budgetår.

Sommaren som nu nalkas sitt slut har för oss på den svenska
Desken ändå varit ganska aktiv. Under juni stod vi värd för två
större arrangemang som du kan läsa mera om på sidan 6. Midsom-
maren och veckan därpå gästade vi med en presentation av
MEDIA-programmet EAVE-kursen som i samarbete med Film i
Väst  höll sin sommarsession i Trollhättan. EAVE är det utbild-
ningsinitiativ som sedan flera år tillbaka tillsammans med SOUR-
CES 2 etablerat ett lyckat samarbete med våra svenska regionala
resurscentra. I år har SOURCES 2 för första gången gästat den
skånska slätten och i samarbete med Film i Skåne genomfört en
lyckad workshop på Bäckaskogsslottet. 

Under workshopen fick deltagarna bl a träffa den ungerska regiss-
sören István Szabó och hans franske producent Yves Pasquier
som visade deras nya film “Taking Sides” – en exklusiv visning i
Kristianstads filmmuseum. Filmen som kostade ca 30 miljoner
dollar, med Harvey Kietel och Stellan Skarsgård i huvudrollerna,
får sin officiella världspremiär i Toronto.

I mitten av juli besökte Desken också Galway Film Fleadh – en
irländsk festival och marknad där flera svenska producenter deltog i
samproduktionsforumet. Dessutom vann “Jalla! Jalla!” pris som bästa
debutfilm vid festivalen.

Nya stöd - bättre villkor

István Szabó (i mitten), Gaby Prekop, Fintan Connolly och Adel Kjällström på Sources 2



Kurser & Seminarier

Möjlighet till fortbilning på europeisk nivå tillgodoses av
MEDIA-programmet genom stöd till över fyrtio olika euro-
peiska fortbildningsinitiativ inom tre huvudområden:
manusutveckling, management och nya teknologier. Nedan
hittar du kortfattad beskrivning och kontaktuppgifter för
några kommande kurser och seminarier. Du kan också kon-
takta MEDIA Desken för vidare information och
ansökningsblanketter.

Manusutveckling

Arista – Story Editor Workshop 15
21-28 november 2001, Nordirland
En sjudagars workshop i manusutveckling som vänder sig till
producent/författarteam, manuskonsulter och dramaturger.
Film och TV-producenter anmäler sig tillsammans med
manusförfattare. Dramaturger kan anmäla sig individuellt.
Internationellt erkända specialister undervisar i manusut-
veckling, dramaturgi, berättarteknik, gruppdynamik och
juridik.
Sista ansökningsdag: 1 oktober 2001.
Tel: +44 20 7323 1775   Fax: +44 20 7323 1772 
E-post: arista@aristotle.co.uk   www.aristotle.co.uk/

Euroscript – Film Story Competition
Handledning och distansundervisning i manusutveckling
under 6-9 månader. Man ansöker med ett fyrasidigt treat-
ment på valfritt EU-språk och Euroscript erbjuder därefter
de utvalda projekten ett utvecklingsteam bestående av eta-
blerade manusförfattare och dramaturger som följer och
assisterar projektet i olika delar av utvecklingsfasen. För
långfilm, TV-serier och TV-filmer om minst 60 minuter.
Euroscript erbjuder också en särskild ”Script Report
Service”.
Sista ansökningsdag: 31 oktober 2001.
Tel/fax: + 44 207 387 5880  
E-post:euroscript@netmatters.co.uk 
www.euroscript.co.uk

Equinoxe
Equinoxe arrangerar workshops för manusförfattare i
Médoc i södra Frankrike. Kursen består av individuella
möten med erfarna författare, hjälp med utveckling av kon-
kreta projekt samt möjlighet att etablera internationella kon-
takter. Kursen sträcker sig över 7 dagar varefter deltagarna
utvecklar sina manus under en tremånadersperiod för ny
utvärdering. Inga avgifter, resa och uppehälle betalas för
utvalda deltagare av kursorganisatören.
Sista ansökningsdag: 9 november 2001. 
För anmälningsblanketter och vidare information: 
Tel: +33 1 53 53 44 88  
E-post: Equinoxef@aol.co

Sources 2
6-14 april 2002, Oulu, Finland
Manusutveckling för manusförfattare eller för team bestå-
ende av författare/producent/regissör. Programmet består
av en  veckolång intensiv workshop under ledning av erfarna
manuskonsulter (script doctors) från Europa. Efter tre
månaders distansarbete äger ett uppföljande möte rum
under en weekend. Tre workshops per år, varav en i Sverige.
För mer information samt ansökningshandlingar kontakta
SOURCES 2 genom Renate Gompper och Marion Gompper.
Sista ansökningsdatum: 1 december 2001.
Tel: +49 30 88 60 211 Fax: +49 30 88 60 213 
E-post: sources@compuserve.com   www.sources.deu.net

Pilots
Pilots är en intensivkurs specialiserad på manusutveckling
för TV-program; miniserier, längre serier, sitcom, TV-singlar
och interaktiva program. Ambitionen är att höja kvalitén på
europeisk TV-fiktion och effektiviteten i utvecklingsarbetet.
Nästa kurstillfälle har ännu inte annonserats. Kontakta orga-
nisatören för närmare information.
Tel: +34 93 487 37 73   Fax: +34 93 487 39 52 
E-post: pilots@intercom.es     www.acpilots.com

Management

Global Negotiations – The Business of Negotiation
20-23 oktober 2001, Kreta, Grekland 
Genom paneldiskussioner, föreläsningar och rollspel ges del-
tagarna tillfälle att finslipa sina färdigheter i olika förhand-
lingstekniker, vare sig det gäller affärsmässiga eller kreativa
uppgörelser. Kursen täcker in alla delar av produktionspro-
cessen, från utveckling och produktion till marknadsföring
och distribution, och vänder sig framför allt till film- och
TV-producenter.
Sista ansökningsdag: 14 september 2001.
Tel: +30 93 7376190  E-post: jmimi@otenet.gr
www.argovelafilms.com.gr

Discovery Campus Masterschool 2002
Projektutveckling av dokumentärfilm för en internationell
publik. Kursen består av fyra tematiskt och praktiskt orien-
terade veckolånga workshops under 2002; manusutveckling
och dramaturgi, internationell finansiering och samproduk-
tion, distribution och marknadsföring, pitching och projekt-
presentation.  Deltagarna erbjuds även kortare praktikperio-
der på etablerade distributions- eller produktionsbolag.
Kursen vänder sig till regissörer och producenter av doku-
mentärfilm och startar i mars 2002. 
Sista ansökningsdag: 21 september 2001.
Tel: +49 89 64 981 106
Fax: +49 89 64 981 306 
E-post:info@discovery-campus.de
www.discovery-campus.de
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Television Business School
24-28 oktober 2001, Lübeck, Tyskland
Den 11:e upplagan av Television Business School är på temat
”animation inom TV-industrin” och ger deltagande produ-
center en uppdaterad lägesbeskrivning av den europeiska
TV-marknaden för animerad film, expertrådgivning och
konsultation kring finansieringsplaner för animationsprojekt.
Sista ansökningsdatum: 24 september 2001
Tel: +34 91 575 9583   Fax: +34 91 431 33 03 
E-post: tvbs@mediaschool.org  www.mediaschool.org

Vertical Strategies
1-4 november 2001, Genua, Italien
Vertical Strategies är en kurs i konsten att marknadsföra
låg- och medelbudgeterad spelfilm, dokumentärer och TV-
produktion. Programmet vänder sig till fristående produ-
center och syftar till att öka förståelsen för marknadsfö-
ringens mekanismer och tillämpning. Kursen hålls ombord
ett kryssningsfartyg som under fyra dagar seglar mellan
Genua, Barcelona, Cannes och tillbaks till Genua.
Sista ansökningsdatum: 26 september 2001
Tel: +49 30 285 290 90   Fax: +49 30 285 290 99 
E-post: vertical@salzgeber.de  www.salzgeber.de

STRATEGICS – Film Marketing Training Programme
Strategics arrangerar seminarier och workshops i konsten att
marknadsföra och positionera filmer genom bl.a. ingående
analyser av testvisningar för utvald publik.
Marketing Film Test 16-17 november 2001 i London
Sista anmälningsdatum: 28 september 2001.
Film Marketing Workshop 6-9 december 2001 i Luxemburg
Sista ansökningsdatum: 5 oktober 2001.
Tel: +352 45 19 80   Fax : +352 45 19 68 
E-post: strategics@filmnet.lu   www.strategics.lu

EAVE 2002
Ett kvalificerat fortbildningsprogram i projektutveckling,
finansiering och distribution för verksamma film- och TV-
producenter. Tre veckolånga träffar på olika platser i Europa
utspridda över ett år. Man kan ansöka med eller utan projekt.
För ytterligare information kontakta den svenska EAVE-
representanten Peter Kropénin, Omega Film & TV. 
Tel: 08-564 808 20   E-post: filmtv@omega.se
Obs! sista ansökningsdatum förlängd till den 15 oktober 2001.
Tel: +32 2 219 09 20   Fax: +32 2 223 00 34  
E-post: eave@skynet.be  www.eave.org

Film Business School
26 november-2 december 2001, Ronda, Spanien
FBS fokuserar på utveckling av finansieringsplaner för natio-
nella och internationella filmproduktioner. Kursen behand-
lar även juridiska aspekter, marknadsföring och distribution
och vänder sig i första hand till etablerade producenter med
spelfilmsprojekt i utveckling. 
Sista ansökningsdatum: 26 oktober 2001.
Tel: +34 91 575 9583   Fax: +34 91 431 33 03 
E-post: fmc@mediaschool.org www.mediaschool.org

NIPKOW
Ett stipendiefinansierat praktikprogram baserat i Berlin för
verksamma inom film- och TV-industrin som vill bredda
sina kontakter och erfarenheter inom följande områden:
• Finansiering, produktion, marknadsföring och distribution
för film, TV och radio
• Nya teknologier (multimedia, interaktivitet, digital redi-
geringsteknik)
• Grafisk design för TV
• Manusförfattande
Kursen omfattar 2-6 månaders praktik kombinerat med 
kortare seminarier och workshops.
Sista ansökningsdatum: 30 oktober 2001.
Tel: +49 30 614 28 38   Fax: +49 30 614 28 26 
E-post: nipkow-programm@t-online.de
www.nipkow.de

CARTOON Master – 
International Forum on Technologies
15-17 november 2001, Angoulême,
Frankrike
Seminarium med fokus på olika anima-
tionstekniker för film, TV, videospel och
internet som kommer att bestå av tematiska
workshops, filmvisningar och presentationer av
nya teknologier.
Sista ansökningsdatum: 31 oktober 2001.
Kontaktperson: Christine de Barbuat 
Tel: +33 545 38 89 66   Fax: +33 545 38 89 59 
E-post: masters@cartoon.skynet.be
www.cartoon-media.be

EIKK – Student & Professional Placement Programme
Ett praktikprogram för filmskolelever och unga bransch-
verksamma som söker internationell erfarenhet från film-
produktioner runt om i Europa. Särskilt välkomnar man de
som söker plats inom produktionsledning/management. Inga
ansökningsdatum. Deltagarna i programmet erbjuds stipen-
dier för att täcka kostnader för resa och uppehälle.
Tel.: +49 721 98 505 20   Fax: +49 721 98 505 25  
E-post: EIKK-ESP@web.de    www.eikk.de
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Fortbildningsstipendier
Svenska Filminstitutet beviljar genom fortbildningskonsulent Elisabeth Lysander  finansiellt stöd
avsett att  ge svenska filmare möjlighet att öka sina kunskaper och att utvecklas i sitt yrke. Stödet

ingår som en del av SFI:s produktionsstöd och består av tre delar: fortbildningsstipendier, arbetssti-
pendier och kursverksamhet. Årets sista ansökningsdatum är den 1 december.
För vidare information kontakta Elisabeth Lysander på telefon  08- 665 11 00 

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



Nya teknologier

ITHAC - Femis
Interactive Scriptwriting Workshop
5-9 november 2001, Paris, Frankrike
Kursen vänder sig till verksamma inom film- och TV-
industrin, i synnerhet manusförfattare, som vill fördjupa
sina kunskaper om nya teknologier och hur de kan tillämpas i
utvecklingen av multimediaprojekt.
Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2001.
Kontakt: Héléna Fantl, Tel: +33 1 53 41 21 40  
E-post: h.fantl@femis.fr  www.femis.fr

EMMDIS – European Master in the Management of Digital
Interactive Services
En magisterutbildning som organiseras av TRAM (Training
and Research Actions in Multimedia). Kursen täcker in alla
aspekter av affärsstrategier och innehållsproduktion för
digitala medier, från det management-relaterade till det speci-
fikt tekniska. Målsättningen är att ge deltagarna kunskaper
och praktiska färdigheter i att utveckla innehåll och olika
typer av service för Internet, bredbandsnätverk, digital

television och mobiltjänster. Kursen sträcker sig från 14
januari till 29 mars 2002 följt av två månaders praktik.

Sista ansökningsdatum: 30 november 2001.
Tel: +33 1 49 83 33 44  E-post: tram@ina.fr

www.mediaport.net/TRAM/

Festivaler & Marknader

MIPCOM Junior 2001
6-7 oktober 2001, Cannes, Frankrike 
Ett ypperligt tillfälle för marknadsföring, visning och för-
säljning av barn- & ungdomsprogram till de över 400 inter-
nationella uppköpare som närvarar vid marknaden.
Anmälan till reducerat pris via The Marketplace.

MIPCOM 2001
8-12 oktober 2001, Cannes, Frankrike 
En av de viktigaste internationella TV-marknaderna. The
Marketplace kommer att koordinera ”MEDIA Umbrella
Stand” och erbjuder förmånliga villkor för oberoende pro-
ducenter och säljagenter som vill delta på marknaden.
www.marketplace-events.com

MediMed 2001
12-14 oktober 2001, Sitges, Spanien
MediMed är ett årligt evenemang med målsättningen att
öka kreativt och professionellt samarbete på filmområdet
mellan de tolv medelhavsländerna och övriga EU-länder.
Anmälan om deltagande kan göras med projekt i utveckling
eller filmer producerade under 2000 och 2001. 
Sista anmälningsdatum är den 12 september 2001. 
www.medimed-sitges.com.

DOCSBARCELONA
17-20 oktober 2001, Barcelona, Spanien 
Spaniens viktigaste evenemang för pitching av dokumentär-
filmsprojekt. Arrangeras i samarbete med European
Documentary Network. Ansökan om deltagande med pro-
jekt skall göras före den 14 september. Registrering kan
göras on-line på www.docsbarcelona.com 

A Tenth European Video Perspective
28 november-1 december 2001, Montpellier, Frankrike
En internationell konferens om den europeiska videomarkna-
den som arrangeras i samarbete med det franska filminsti-
tutet CNC. Bl.a presenteras en lägesrapport om utveckling-
en för videoindustrin; utsikterna för de nya formaten; de
olika Video on Demand-systemen m.m.
Sista ansökningsdatum: 28 september 2001. Kontakta
Desken för vidare information.

Docs for Sale 
23-30 november, Amsterdam, Holland
En dokumentärfilmsmarknad med ett begränsat urval av fil-
mer för internationell försäljning som äger rum i samband
med  International Documentary Film Festival Amsterdam
2001.  Endast filmer färdigställda efter september 2000 är
berättigade att anmälas. Sista ansökningsdag: 1 oktober 2001.
För ytterligare information och anmälningsformulär, se
vidare på festivalens hemsida:  www.idfa.nl

CineMart
27-31 januari 2002, Rotterdam, Holland
CineMart är en av Europas främsta marknader för finansiering
och samproduktion av nya filmprojekt. Arrangemanget  hålls
för 19:e gången under Rotterdams Internationella Filmfestival
i slutet av januari. Ca 40 projekt väljs ut av arrangörerna
och presenteras för ett stort urval av inbjudna producenter,
distributörer, säljagenter, TV-inköpare m.fl.
CineMart tar hänsyn till följande urvalskriterier: projektets
konstnärliga kvalité; internationell spridningspotential;
minst 25% av budgeten säkrad; producent och regissör
inkopplade. Projektet får tidigare inte ha presenterats vid
någon annan samproduktionsmarknad.
Sista anmälningsdatum: 1 oktober 2001.
E-post: cinemart@filmfestivalrotterdam.com 
www.filmfestivalrotterdam.com

European Pitch Point 2002
European Pitch Point är en manustävling där professionella
manusförfattare ges möjlighet att presentera sina projekt
för en internationell samling producenter, distributörer och
redaktörer den 8 februari 2002 under filmfestivalen i
Berlin. Ansökan görs med ett 10-sidors treatment för lång-
film eller TV-drama. Originella, innovativa projekt med
potential för den internationella marknaden har bäst chans att
övertyga juryn som av de anmälda bidragen väljer ut 12 pro-
jekt för pitching-tillfället. Tävlingen är öppen för alla genrer.
Sista anmälningsdatum: 8 oktober 2001.
Tel: +49 30 280 969 08    E-post: epp@scripthouse.de
www.pitchpoint.org/europeanpitchpoint
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EU och utredningen av filmindustrin

Den 21 juni meddelade kommissionären för Utbildning &
Kultur, Vivian Reding, för EU:s kulturministrar att
Europakommissionen har för avsikt att redan i september
offentliggöra resultaten från sin utredning av filmindustrin.

Kommissionär Reding redogjorde samtidigt bland annat för
innehållet i de förhandlingar med filmindustrin som hölls i
samband med en offentlig hearing i Bryssel den 15 juni.

Hearingen gav Kommissionen en god inblick i de olika aktö-
rernas uppfattningar om vad som hindrar en framgångsrik
distribution och spridning av europeisk film: bör begreppen
”europeiska verk” och ”oberoende producent” kanske defini-
eras annorlunda, och bör man i samband med detta upprätt-
ta särskilda rättighetsregister över filmer? Enligt
Kommissionen skulle ett klargörande i dessa frågor under-
lätta för att stärka rättsskyddet för filmsektorn och därmed
lättare attrahera investerare till den audiovisuella industrin.
Det skulle också kunna skapa synergieffekter mellan de olika
nationella och europeiska stödformerna.

Filmindustrins representanter instämde och menade att det
är önskvärt att precisera dessa begrepp, speciellt med tanke
på medieindustrins snabba globalisering och de domine-
rande aktörernas vertikala integration av bolag. Men de
menade också att man måste vara pragmatisk och inte låsa
sig vid definitioner som kan bli alltför begränsande.

En annan punkt på dagordningen var frågan om vad som ska
vara acceptabelt när det gäller ekonomiska och skattemässiga
incitament och statligt stöd i förhållande till de europeiska
konkurrensreglerna. Flera tänkbara förslag har prövats och
ett fullständigt klargörande från Viviane Reding och hennes
kollega Mario Monti väntas inom kort. Den belgiske kultur-
ministern Rickard Miller har redan försäkrat att frågan har
hamnat högt upp på dagordningen för det belgiska EU-ord-
förandeskapet. Ett symposium på temat arrangeras i Mons
den 5 oktober, som en inledning till det beslut de berörda EU-
ministrarna skall anta på Rådets möte i november.

Vid samma tillfälle meddelade Viviane Reding också att
Kommissionen i höst kommer att offentliggöra en utredning
med ambitionen att fastställa en gemensam definition på
offentliga TV-kanaler, deras roll och finansiering. Detta doku-
ment kommer att fastslå en rad principer på området, som t ex
insyn i verksamheten av ett oberoende organ och begränsning
av subsidier som går till finansiering av offentliga TV-kanaler.

Generaldirektoratet för konkurrens har ännu inte uttalat sig
i samband med en rad klagomål i frågan från kommersiella
TV-kanaler. Också på detta område har det belgiska ordför-
andeskapet för avsikt att inta högsta beredskap, i samma
mån som Sverige och Frankrike gjorde under sina ordföran-
deskapsperioder dessförinnan.

Den 1:a juli övertog så Belgien ordförandeskapet i den
Europeiska Unionen efter Sverige.

I samband med detta kommer den fransktalande delen av
Belgien att initiera ett program med aktiviteter och arrange-
mang innanför ramen för deras uppdrag och med prioritet
på kultur och audiovisuella medier.

Den 4:e november kommer EU:s kulturministrar att mötas
för en informell middag på Château de Belœil som en för-
beredelse för Ministerrådsmötet som kommer att hållas
dagen efter i Bryssel. Belgien planerar där att presentera en
ny strategi för den audiovisuella politiken.

Den 16 november kommer den belgiske kulturministern
Miller att leda ett seminarium i Bryssel om finansieringen
av, och framtidsutsikterna för, offentliga TV-tjänster i
Europa. Målet är att få televisionens funktion som offentlig
tjänst bekräftat på nytt och att finna sätt som gör det möj-
ligt att få slut på den juridiska osäkerheten kring detta.

Europarådets fond för samproduktioner
på filmområdet, Eurimages, har ytterligare
en deadline för ansökan om stöd den 12
oktober i år. Bidrag beviljas inom två olika

scheman; de projekt som bedöms ha bäst spridningspotenti-
al och de som anses vara av särskilt hög konstnärlig kvalité.
Information: Peter Hald, Filminstitutet, 08-665 12  01.
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Agenda hösten 2001

UTVECKLING ANSÖKNINGSDATUM

• Slate Funding, enskilda projekt 14 september  
(5/2001)

DISTRIBUTION
• TV Broadcasting (50/2001) 7 september   
• Sales Agents (49/2001) 14 september 
• Cinema distr. selective (21/2001) 1 december 2001;15 mars, 

19 juli, 1 december 2002

FESTIVALSTÖD (7/2001) 10 september

PRODUKTION
• Eurimages 12 oktober
• MEDEA 14 september (spelfilm)

14 december (dokumentär)

MARKNADER
• MIPCOM 7 september
• MEDIMED 12 september
• Docsbarcelona 14 september
• Docs for Sale 1 oktober
• Clermont-Ferrand 19 oktober

KONFERENSER
• Video Perspective 28 september
• European Pitch Point 8 oktober



”Show Me the Money”
- en seminarierapport

De sista självande dagarna av det svenska
ordförandeskapet i EU, samtidigt som
stenarna regnade över Göteborg, passade
MEDIA Desk Sverige på att arrangera ett
mycket välbesökt halvdagsseminarium på

Filmhuset på temat “Show me the Money” - om europeiska
finansieringsmöjligheter för AV-industrin. 

Vd för Svenska Filminstitutet, Åse Kleveland, invigningsta-
lade och berättade bl.a. om det framgångsrika EU-möte som
Filminstitutet tillsammans med Kulturdepartementet hade
hållit ett par dagar tidigare med sakkunniga tjänstemän och
representanter från ministerier, filminstitut och motsva-
rande organisationer inom EU- och EEA-länderna. Den
brännande frågan gällde i vilken utsträckning EU:s konkurrens-
verk ska tillåtas reglera de nationella statliga filmstöden.
Resultatet blev ett försiktigt steg tillbaka från
Kommissionen och löften om fortsatt flexibilitet i frågan.
Dessutom behandlades utvecklingen för e-bio och som en
förlängning av detta möte anordnade de nationella arbets-
grupperna för e-bio i Sverige, Storbritannien och Frankrike
en rundabordsdiskussion som resulterade i bildandet av
organisationen European Digital Cinema Forum – en nyhet
som Lasse Svanberg presenterade mer i detalj i slutet av
seminariet. 

Antonia Carnerud informerade om MEDIA Plus-programmet
och dess olika stödformer samt de svenska resultaten av
MEDIA II, det program som föregick MEDIA Plus mellan
åren 1996 och 2000. Därefter introducerade hon Jean
Jauniaux, kommissionens ansvarige för MEDIA Development,
som gav en ingående beskrivning av utvecklingsstöden och
bjöd på tips och råd till de församlade producenterna för
hur de skulle utforma sina ansökningar för bästa resultat. 

Filminstitutets vice vd och svensk representant i EURIMA-
GES, Peter Hald, gav efter pausen en kort redogörelse för
Europarådets fond för filmproduktion och planerna att
reformera stödsystemet. 

Venture Fund for Creative Industries heter en finsk riskka-
pitalfond som har stöd från Europeiska Investeringsbanken
(EIB) som presenterades senare under eftermiddagen på ett
synnerligen underhållande vis av Jorma Routti från invest-
mentbolaget CIM. Seminariet avslutades med mingel och
tilltugg i foajén där deltagarna gavs möjlighet till mer infor-
mella samtal med de medverkande samt kollegialt utbyte av
MEDIA erfarenheter.

Desk reunion

Helgen den 16-17 juni stod MEDIA Desk Sverige som värd
för en träff med inbjudna MEDIA Deskar och Antenner
från de länder som medverkar i MEDIA-programmet.
Träffen var den första i sitt slag och uppslutningen blev
mycket god med representanter från samtliga länder utom
Grekland. Syftet med arrangemanget var att i samband med
Sveriges ordförandeskap i EU erbjuda en mötesplats där de
olika ländernas kontaktkontor för MEDIA kunde dela med sig
av sina erfarenheter och samtidigt dra upp riktlinjer för
framtida samarbeten. En särskild presentation av de nor-
diska ländernas produktions- och distributionsförhållanden
på filmområdet gjordes och jämfördes med övriga länder,
MEDIA Plus programmets första operativa halvår utvärde-
rades och bl.a. initierades en arbetsgrupp för bättre sam-
ordning och spridning av information på Internet.
Arbetsmötet avslutades på söndagen med ett studiebesök
hos Svensk Filmindustri på renoverade och nyligen återin-
vigda Gamla Filmstaden i Råsunda.

Nyheter
NFTF
Nordisk Film & TV Fond öppnade i slutet av augusti sin nya
hemsida där man kan ta del av information och ansöknings-
handlingar rörande fondens verksamhet. Adressen är:
www.nftf.net

Transit Zero – Nytt stöd för projektutveckling
Som led i Svenska Institutets program för  Östeuropa erbju-
der man nu bidrag för utveckling av filmprojekt som på
något sätt bedöms förbättra kontakterna och samarbetet på
filmområdet mellan Sverige och länderna i Central- och
Östeuropa. Budgeten för 2001 är på 200 000 och kommer
att fördelas på minst fyra projekt. Sista ansökningsdag är
den 1 december 2001. För mer information, kontakta Lars
Hedenstedt på Svenska Institutet tel: 08-789 20 00 
E-post: lars.hedenstedt@si.se   www.transitzero.org
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Träffa MEDIA Desk Sverige på höstens festivaler

Under hösten finns det möjlighet att söka upp och
stämma träff med Desken på olika platser i Norden. I
mitten av september gästar Rickard Umeå Filmfestival
medan Antonia besöker Århus på Nordisk Panorama.
I slutet av oktober befinner vi oss på kortfilmsfestivalen
i Uppsala. Ring eller skicka ett mail om du önskar boka
möte.

Jean Jauniaux, MEDIA-programmet


