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Nya riktlinjer för utveckling

Den 14 september löpte MEDIA Plus-programmets första an-
sökningsomgång för utvecklingsstöden ut, och det var med för-
våning och viss besvikelse som kommissionen kunde konstatera
att utlysningen genererat långt färre ansökningar än väntat.
Särskilt med tanke på att det i april när stödet publicerades
passerat över ett år sedan sista utlysningen för utveckling inom
MEDIA II. Med anledning av detta har nu kommissionen efter
konsultation med branschen och deskarna närmare utvärderat
stöden och lämnat förslag på ändringar i de generella riktlin-
jerna, som förutsatt att de antas kommer att börja gälla från
och med nästa stödomgång. Förslagen som lagts innebär för-
bättringar på flera områden, framför allt att de nu ganska
strängt formulerade ansökningsvillkoren modifieras så att fler
än tidigare blir berättigade att söka. Man har även gjort en rad
förtydliganden på punkter som tidigare kunde misstolkas och
dessutom är det på förslag att dela upp utlysningsperioden på
fyra olika beslutsdatum för att fördela handläggningsarbetet
jämnare och undvika den situation som nu ledde till att majo-
riteten ansökningar inkom alldeles i anslutning till 14 septem-
ber. Vi inväntar nu otåligt på de officiella resultaten därifrån
och hoppas i nästa MEDIA Info kunna rapportera om flera be-
viljade svenska ansökningar. De nya handlingarna för utveck-
lingsstöd under 2002 års budget väntas redan nu i slutet av no-
vember och kan då rekvireras från Desken. Mer information om
detta kommer att publiceras på vår hemsida under “Nyheter”.

Utlysningar för festivalstöd

Call 67/2001: stöd till europeiska audiovisuella festivaler som
visar en majoritet icke-nationell europeisk film.
Sista ansökningsdag är 3 december 2001 för festivaler som ar-
rangeras mellan 1 mars och 31 augusti 2002, och 15 mars 2002
för festivaler som äger rum mellan 1 september 2002 och 30
april 2003.

Call 68/2001 innebär stödmöjligheter för aktiviteter som orga-
niseras av “nätverk för samarbete mellan europeiska audiovisu-
ella festivaler”. Sista ansökningsdag är 3 december 2001 för
projekt som arrangeras mellan 1 mars och 30 maj 2002. 

Dessutom har kommissionen aviserat att även de nya, delvis än-
drade handlingarna för stöd till utbildningar kommer att pu-
bliceras inom kort med deadline för ansökan planerad till fe-
bruari 2002. Utlysningen rör fortbildningsinitiativ med start
tidigast till hösten 2002.
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MEDIA resultat

EU-kommissionen har under hösten redovisat resultaten för
MEDIA Plus första ansökningsomgångar för några av de utan-
nonserade stödformerna.

Utbildning
Efter en lång handläggningstid av årets rekordstora antal ut-
bildningsansökningar beviljades slutligen stöd om sammanlagt
19 miljoner euro fördelade på 35 olika utbildningsprojekt i 11
länder. 10 kursarrangörer utnyttjade dessutom möjligheten att
ansöka om stöd till integrerade fortbildningsprogram i form av
3 s.k. ”grupperingar”; EPAN - European Professional Audiovisu-
al Network, där bland annat North by Northwest ingår, AMA
(ACE, Moonstoone och Arista) och F.I.T. – Film Industry Trai-
ning. I denna ansökningsomgång har man också i större ut-
sträckning än tidigare beviljat stöd till vidareutbildning på hö-
gre nivå för professionellt etablerade och gett prioritet till kur-
ser i ny teknologi. Flertalet av de gamla kursprogrammen är
kvar även nästa år samtidigt som ett antal nya har tillkommit.
Värt att uppmärksamma är att tre av dessa är inom området för
dokumentärfilm; Discovery Campus Masterschool, Eurodoc
Script & Screening och Archidoc, en workshop som behandlar
de speciella förutsättningarna för dokumentärfilm baserad på
arkivmaterial. Tyvärr fanns inte heller i år något svenskt pro-
gram bland de beviljade utbildningarna.

Festivaler
Resultaten för denna ansökningsomgång omfattar festivaler
som arrangeras mellan 1 september och 30 november i år. Totalt
fördelades ca 700 000 euro på 32 olika europeiska festivaler
och särskilt intressant att notera är att hela 11 stycken av dessa
är renodlade kort- och dokumentärfilmsfestivaler. Två nordiska
festivaler beviljades stöd: Uppsala Internationella Kortfilmfes-
tival och Nordisk Panorama i Århus.

Marknadsföring
17 olika europeiska bransch- och intresseorganisationer har de-
lat på sammanlagt 2,2 miljoner euro för organisation och ge-
nomförande av diverse promotionevenemang planerade fram
till och med 31 december i år. Stödet syftar till att främja mark-
nadsföringen av europeisk film och MEDIA:s bidrag motsvara-
de i genomsnitt 27% av evenemangens totalbudget. Stöd bevil-
jades bland annat till det i Danmark baserade European Docu-
mentary Network för marknadsarrangemang under Docs Barce-
lona, European Film Promotion för aktiviteter på festivalerna i
Pusan och Toronto, och The Marketplace för deras paviljong på
MIPCOM i Cannes.



KURSER & SEMINARIER

Nya teknologier

EMMDIS 2002
Frankrike  14 januari-29 mars 2002
”European Master in the Management of Digital Interactive
Services” är en magisterutbildning som behandlar affärs-
strategier och innehållsproduktion för digitala medier
Sista ansökningsdag: 30 november 2001
Tel: +33 1 49 83 33 44  Fax: +33 1 49 83 25 83
E-mail: avinuela@ina.fr  Web: www.ina-tram.com

CIATV 2002/MEDIA Academie
European Concept Development for Interactive Multimedia
Kursen består av 5 veckolånga moduler utspridda över en
period av 8 till 10 månader och fokuserar på utveckling av
kreativt innehåll för nya medier, i synnerhet interaktiv TV.
Sista ansökningsdag: 20 december 2001
Tel: + 31 35 646 62 62  Fax: +31 35 646 62 02
E-mail: office@media-academie.nl 
Web: www.media-academie.nl

Manusutveckling

SOURCES 2 - Creative documentary special
Oulu, Finland  6-14 april 2002
Manusutveckling för författare i team med producenter, re-
gissörer och medförfattare. Kursen i Finland omfattar tre
grupper, två med inriktning på spelfilmsprojekt och en som
behandlar dokumentärer.
Sista ansökningsdag: 1 december 2001
Tel. +49 30 886 02 11  Fax +49 30 886 02 13
E-mail: sources@compuserve.com   www.sources.deu.net

EURODOC-SCRIPT
Eurodoc-Script är ett nytt manusprogram som tagits fram
särskilt för manusförfattare/regissörer som utvecklar doku-
mentärfilmer för den internationella marknaden. Det är en
kurs som utforskar de olika vägar en idé kan ta i utveck-
lingen mot ett konkret filmprojekt. Även tekniska, praktiska
och finansiella aspekter av utvecklingsprocessen lyfts fram.
Anmälan med presentation av med dokumentärfilmsprojekt
i utveckling. Kursen består av två veckolånga träffar i Spa-
nien. En i april och en i juli 2002, däremellan uppföljning
on-line.
Sista anmälningsdag: 7 januari 2002
Tel: +33 4 67 60 23 30  Fax: +33 4 67 60 80 46
E-post: eurodoc@wanadoo.fr  Web: www.eurodoc.asso.fr

MOONSTONE Screenwriter´s Lab
Italien  29 april-5 maj 2002
En workshop för manusförfattare med långfilmsmanus som
är tillräckligt färdigutvecklade för att kunna dra nytta av en
intensiv periods ”finputsning”.
Sista ansökningsdag: 10 januari 2002
Tel: +44 131 220 2080  Fax: +44 131 220 2081
E-mail: mstonelabs@aol.com  Web: www.moonstone.org.uk

Pygmalion PLUS
En manuskurs i konsten att skriva och utveckla program för
barn, vare sig det rör sig om TV serier, animerade program,
spelfilm eller interaktiva medier. Kursen består av en veck-
olång träff i mars (Kent, England) och en i juni (Berlin-Bran-
denburg, Tyskland), Däremellan on-linekonsultation och
uppföljning.
Sista ansökningsdag: 10 januari 2002
Tel: +33 1 4407 9100  Fax: +33 1 4407 9101
E-mail: ceea@ceea.edu  Web: www.ceea.edu

North by Northwest 2002
Över 125 manusförfattare och dramaturger har under de se-
naste fem åren deltagit i den hos Danska Filminstitutet ba-
serade manusutvecklingskursen North by Northwest. Verk-
samheten finansieras av MEDIA programmet och med stöd
från ytterligare tio aktiva parter i lika många europeiska
länder, däribland Svenska Filminstitutet. Från och med näs-
ta år utökar man dessutom programmet och kommer paral-
lellt att driva tre olika kurser:

• North by Northwest Classics – projektbaserad fortbildning
i manustekniker för yrkesverksamma manusförfattare och
dramaturger. För spelfilm och tv drama.
• Kids Stories – med inriktning på manustekniker och dra-
maturgi för barn & ungdomsprogram; spelfilm, tv drama,
animation, kortfilm, internet och nya medier.
• Seven Samurai – ”utbildning för utbildare”. Ett särskilt in-
itiativ för författare, dramaturger, manusredaktörer och lä-
rare vid filmskolor. Programmet är en integrerad del av
North by Northwest Classics och Kids Stories.

Sista ansökningsdag för samtliga kurser: 21 januari 2002
Tel: +45 337 43528  Fax: +45 337 43604
E-mail: n.nw@dfi.dk  Web: www.n-nw.dk

Management

AKMI Media Programme
• Management and Legal Aspects of Television Channels
Aten, Grekland  31 januari-3 februari 2002
• Management and Legal Aspects of Film Production 
Companies
Kreta, Grekland  28 februari-3 mars 2002
Sista ansökningsdag: 30 november 2001
Tel: +301 8224 074  Fax: +301 8821 803
E-mail: info@iek-akmi.gr  Web: www.iek-akmi.gr

fit4film.com
F.I.T. - Film Industry Training, är resultatet av ett samarbe-
te mellan Strategics Entertainment Industry Training (Lux-
emburg), Eric Pommer Institute (Tyskland) och Mediterra-
nean Film Institute (Grekland). Ett av gruppens första ge-
mensamma initiativ är en Internet-baserad service för fil-
mare, producenter och distributörer i behov av konsultation
i marknadsföringsfrågor. Besök deras hemsida på
www.fit4film.com
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CARTOON Masters 2002:

• Cartoon Future
Animationsperspektiv – nya marknader
Dublin, Irland   25-26 januari 2002
Sista ansökningsdag: 4 januari 2002
• Cartoon Creativity
Att skapa originella koncept
Halle, Tyskland  25-27 april 2002
Sista ansökningsdag: 22 mars 2002
• Cartoon Finance
Finansiering av animerade TV program
Cardiff, Wales  21-22 juni 2002
Sista ansökningsdag: 24 maj 2002

Tel: +32 2 245 1200  Fax: +32 2 245 4689
E-mail: info@cartoon.skynet.be
Web: www.cartoon-media.be

STRATEGICS Film Finance Forum
Luxemburg  22-24 mars 2002
Film Finance Forum är ett nytt seminarieinitiativ som syftar
till att förbättra relationerna mellan filmindustrin och
bank- och finanssektorn. Målet är att skapa förståelse för de
båda sidornas olika behov och begränsningar för att bättre
kunna bygga långsiktiga affärsrelationer.
Sista ansökningsdag: 5 februari 2002
Tel: +352 45 19 80  Fax: +352 45 19 68
E-mail: strategics@filmnet.lu
Web: www.strategics.lu

FESTIVALER & MARKNADER

European Film Awards
Den 1:a december hålls European Film Awards i Berlins
New Tempodrome. Populärt betraktad som Oscarsgalan för
europeisk film. I samband med galan arrangeras också en
rad olika seminarier, konferenser och andra tillställningar
med syfte att synliggöra och marknadsföra den europeiska
filmen. Bakom evenemanget står organisationen European
Film Academy, som uppbär MEDIA stöd för sin verksam-
het. Besök deras hemsida om du vill veta mer om de nomi-
nerade filmerna och kringarrangemangen:
www.europeanfilmacademy.org

Nordic Event - Göteborg Film Festival
Göteborg  31 januari-3 februari 2002
Nordic Event är en marknads- och mötesplats för interna-
tionella filmköpare med förhands visningar av nyproducera-
de långfilmer från de fem nordiska länderna. Marknaden är
endast för inbjudna gäster och återkommer varje år som en
egen del av Göteborg Film Festival.
Under fyra intensiva dagar visas 20 till 25 nya filmer med
engelsk text som antigen har världs- eller internationell pre-
miär. Göteborg Film Festival pågår från 25 januari till 4 fe-
bruari. För mera information, kontakta Birgitte Strömberg
Rye: nordic.event@filmfestival.org Tel: 031-339 30 06

Clermont-Ferrand Short Film Festival & Market
Clermont-Ferrand, Frankrike  1-9 februari 2002
Festivalen rankas som en av de viktigaste europeiska kort-
filmfestivalerna. Den har en omfattande internationell hu-
vudsektion , men också tävlingsektioner för fransk film, för
digitalt framställd film, och ett särskilt program för ung-
domsfilm. Clermont-Ferrands kortfilmsmarknad pågår mel-
lan 2 och 8 februari. För mer information, se vidare på:
www.clermont-filmfest.com

MILIA 2002
Cannes, Frankrike  5-8 februari 2002
MILIA är den ledande internationella mötesplatsen för pro-
fessionella involverade i utveckling, produktion och distri-
bution av interaktivt innehåll. Evenemanget sammanfaller
också med THINK.TANK.Summit som är en tvådagars-
konferens om strategier för interaktivt innehåll och tekno-
logiska trender. Registrering och deltagande i de båda ar-
rangemangen kan göras till reducerat pris och med förmån-
liga villkor via branschorganisationen The Marketplace. För
att komma med i den officiella katalogen måste anmälan gö-
ras senast 31 december 2001. För vidare information, be-
sök: www.marketplace-events.com

Cartoon Movie
Potsdam-Babelsberg, Tyskland  14-16 mars 2002
En marknadsplats för den europeiska animerade långfilmen
som arrangeras av branschorganisationen Cartoon. Det
övergripande syftet är att stärka samarbete och finansiering
av animationsfilm för biografdistribution. Man delar även
ut pris till den mest lovande kombinationen producent/dis-
tributör. Vid förra årets Cartoon Movie samlades 221 pro-
ducenter, 112 investerare, och 51 distributörer kring 62 oli-
ka projekt. Sista anmälningsdag är den 10 december 2001.
Tel: +32 2 242 93 43
E-post: movie@cartoon.skynet.be
www.cartoon-media.be/movie

Venice International Television Festival
Venedig, Italien  21-26 mars 2002
I slutet av mars nästa år lanseras den första upplagan i ett
helt nytt festivalinitiativ för TV industrin; Venice Interna-
tional Television Festival. Festivalen inbjuder producenter,
distributörer, och TV stationer att tävla om det nyinstifta-
de Canal Grande priset; i fyra olika klasser; fiktion (TV-
singlar och serier), dokumentär, animation och format (spel-
program, sitcom, underhållning etc.)
Anmälan av filmer till programmet ska göras innan 
den 31 december 2001.
www.venicetvfestival.com

Hot Docs - Canadian International Documentary Festival
Toronto, Kanada  26 april-5 maj 2002
Nordamerikas största dokumentärfilmsfestival. Parallellt
arrangeras Toronto Documentary Forum, där producenter
erbjuds pitcha sina dokumentärfilmsprojekt för intenatio-
nella finansiärer.
Sista anmälningsdag: 15 februari 2002
Se vidare på: www.hotdocs.ca
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Utvecklingsstöd för dokumentärer

MEDEA är ett audiovisuellt stödprogram som syftar till
ökat samarbete på filmområdet mellan Medelhavsregionen
och övriga EU-medlemsstater. Producenter erbjuds stöd på
upp till 15 000 euro för utveckling av dokumentärfilmspro-
jekt som tematiskt eller på annat sätt anknyter till kulturel-
la och sociala värden i länderna kring Medelhavets nord- och
sydkust. Stödet får inte överstiga 50% av den totala utveck-
lingskostnaden. Sista ansökningsdag för dokumentärfilms-
projekt 2001 är den 14 december.Vidare information och
ansökningshandlingar finns på:
www.programamedea.com

Vid ledningsgruppen för
Eurimages möte i början
av oktober beslutades om
produktionsstöd till 12
filmprojekt för ett sam-

manlagt värde om ca 3,74 miljoner euro. Inget av projekten
hade svensk samproducent. Vid samma möte beslutades
också om stöd för distribution av europeisk film. Värt att
nämna är att bolag från Tjeckien, Ungern, Polen och Slove-
nien fick stöd för distribution av Roy Anderssons Sånger
från andra våning samtidigt som Folkets Bio beviljades stöd
för distribution av den biografaktuella norska dokumentä-
ren Häftig och begeistrad.  Ny svensk representant i Euri-
mages är Lena Hansson-Varhegyi, långfilmskonsulent på
Svenska Filminstitutet.

Europarådets nya konvention för skydd av det
audiovisuella arvet

Europarådets ministerkommitté har nyligen antagit en euro-
peisk konvention för skydd av det audiovisuella arvet och
protokoll för skydd av produktioner för television. Konven-
tionen är del av Europarådets arbete för kulturell samord-
ning, där främjandet av europeisk film alltid har spelat en
viktig roll. Den följer bl.a. på europeiska konventionen för
samproduktion av film från 1982 och resolutionen 1988 för
inrättandet av filmfonden Eurimages.
Centralt för konventionen och protokollet är ett juridiskt
tvingande beslut om deposition av allt rörligt bildmaterial
som producerats eller samproducerats och distribuerats i
varje enskilt medlemsland. Den lagstiftade depositionen in-
nebär förutom överlåtelse av referenskopia till officiellt ar-
kiv, också att materialet synas och underhålls. Materialet
skall dessutom göras tillgängligt för konsultation och rese-
arch, i enlighet med internationell eller nationell upphovs-
rätt.
Konventionen och protokollet är de första internationellt
bindande instrumenten på området och dokumentet signe-
rades officiellt vid ministerkommitténs möte i Strasbourg
den 8 november.
Texten i sin helhet kan läsas på:
http://culture.coe.fr/infocentre/txt/eng/econaud.html

Fortbildnings s t ipendier

Årets sista möjligheten att söka fortbildningsstipen-
dier från Svenska Filminstitutet är den 1 december. 

Upplysningar  genom utbildningskonsulent 
Elisabeth Lysander,  tel  08-665 11 00
e-post :  elisabeth. lysander@sfi . se
www.sfi . se/fortbildning 

North by Northwest på Filmhuset

Den 6 december kommer ledningen från manusprogrammet North by Northwest, Anette Funch Thomassen och Tracy Ge-
raghty, till Sverige och Filmhuset för att presentera verksamheten och de nya kurserna för intresserade manusförfattare,
producenter och dramaturger. Tidigare svenska deltagare i North by Northwest kommer också till mötet för att berätta
om sina erfarenheter. Träffen arrangeras av SFI´s ubildningskonsulent Elisabeth Lysander i samarbete med North by North-
west och MEDIA Desken.

Tid: 6 december kl. 16.00 Plats: Klubbrummet i Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm
Begränsat antal platser. Anmäl ditt deltagande senast 28 november till: mediadesk@sfi.se
tel: 08-665 12 07, fax: 08-666 48 37  Arrangemanget är kostnadsfritt och hålls på engelska.

Ansökningsdatum för Eurimages 2002:

10 januari, 11 mars, 10 maj, 22 augusti, 10 oktober 2002.

MEDIA Plus kvarvarande deadlines 2001:

Call 21/2001 Distribution, selektivt 1 december 
Call 67/2001 Festivaler 3 december 
Call 68/2001 Festivalnätverk 3 december


