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Sista chansen!
Missa inte möjligheten att söka stöd för enskilda pro-
jekt eller för paket med flera projekt sk slate funding
inom kategorierna spelfilm, dokumentär, animation
och multimedia. 

Den 1 juli är sista ansökningsdag för utvecklingsstöd
om du vill ha din ansökan behandlad – och förhopp-
ningsvis beviljad – i år.

För ansökan inom slate funding finns två olika kate-
gorier : slate funding 1 gäller för ansökan som inne-
håller 3 – 9 projekt, slate funding 2  gäller för 5 – 15
projekt. Observera att produktionsbolag som önskar
söka stöd för flera än ett projekt inom en period om
12 månader endast kan göra det via stödformen slate
funding. Det omvända gäller också dvs att har ett
produktionsbolag erhållit stöd inom slate funding så
kan man inte under kontraktstiden söka ytterligare
stöd för enskilt projekt. Börja med att ta del av gäl-
lande riktlinjer, där det framgår vilka förutsättningar
som gäller. 

Fyll i ansökningshandlingar och kontakta gärna där-
efter MEDIA Desk Sverige för att få råd och tips som
förhoppningsvis kan öka dina möjligheter att erhålla
stöd. 

En ny utlysning inom utvecklingsstöd kommer någon
gång under oktober-november och handläggs under
början av år 2003.

MEDIA Desk Sverige Tel: 08-665 12 05
Svenska Filminstitutet Fax: 08-666 37 48
Box 27126 E-post: mediadesk@sfi.se
102 52 Stockholm www.sfi.se/mediadesk

Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5

nyhetsbrev  från  MEDIA Desk Sverige
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Efterlängtad utlysning - Pilot Projects

Äntligen har EU-kommissionen publicerat en första utlysning med
riktlinjer och ansökningshandlingar för Pilot Projects – Call 01/02. Ge-
nom denna stödform vill EU-kommissionen försäkra sig om att ME-
DIA Plus stöttar den nu allt snabbare teknologiska utvecklingen inom
den audiovisuella industrin. Kommissionen anser att konkurrenskraf-
ten hos den europeiska audiovisuella innehållsindustrin (content in-
dustry) är avhängig av den nya teknologins användningsmöjligheter och
tillgänglighet inom berörda sektorer: produktion,  distribution, visning
och finansieringsinitiativ.

EU-kommissionen formulerar fyra områden där de anser att ny tekno-
logi kommer att ha en avgörande roll: filmarvet, europeiska digitala da-
tabaser för audiovisuella verk, europeiska kataloger över audiovisuella
verk samt digital spridning av europeiska audiovisuella verk genom nya
distributionsformer.

Målgruppen för denna utlysning är bred men man vänder sig i syn-
nerhet till ”innehållsleverantörer” inom den audiovisuella industrin
som kan söka stöd oavsett om det gäller innehåll, teknik eller finansi-
ering. MEDIA kommer att beakta ansökningar inom:

Distribution: projekt för uppbyggnad av digitala, interaktiva system
som ger tillgång till europeiska audiovisuella verk på olika språk (t ex
pay-per-view, video-on-demand). 

Visning: projekt som ökar användandet av digital teknik inom  distri-
butionsledet (biograf och övriga visningsfönster för audiovisuella verk).

Marknadsföring: projekt för att utveckla europeiska interaktiva data-
baser för europeiska audiovisuella verk , on-line.  

Arkiv: projekt för att utveckla europeiska arkiv för audiovisuella verk
inklusive ”metadata” (kringinformation) som blir åtkomliga i hela Eu-
ropa på flera språk och kan nyttjas av professionellt verksamma men
även av en intresserad allmänhet.

Projekt under rubriken “visning” får endast omfatta en 12-månaders
period medan övriga stödområden kan omfatta längre tid, upp till 36
månader.

Riktlinjer och ansökningshandlingar hittar du enklast på vår hemsida
www.sfi.se/mediadesk

Ring gärna MEDIA Desk för vidare information. 

Sista ansökningsdag är den 12 juli 2002.

Ansökningsdatum för MEDIA -stöd

Utveckling-enskilda projekt (84/2001) 1 juli
Utveckling–slate funding steg 1 (84/2001) 1 juli
Utveckling– slate funding steg 2 (31/2001)        1 juli 

Pilot Projects (01/2002) 12 juli

Biografdistribution, selektivt (21/2001) 19 juli



Manusutveckling

ARISTA
Story Editor Workshop 17, i september 2002
En sjudagars workshop i manusutveckling som vänder sig till
producent/författarteam, manuskonsulter och dramaturger.
Film- och TV-producenter ska anmäla sig tillsammans med
manusförfattare. Dramaturger kan anmäla sig individuellt.
Internationella specialister undervisar i manusutveckling,
dramaturgi, berättarteknik, gruppdynamik och juridik.
Sista ansökningsdag är 29 juli.
tel: +44 20 7323 1775   fax: +44 20 7323 1772 
e-post: arista@aristotle.co.uk       www.aristotle.co.uk

Moonstone International
Screenwriters’ lab, 11 – 17 november 2002
Filmmakers’ lab, 27 januari - 15 februari 2003
Kurserna vänder sig till sökande med färdigställda manus,
tillräckligt utvecklade för att kunna dra nytta av en kort
periods intensivt arbete. Under Filmmakers’ lab filmar och
klipper deltagande regissörer nyckelscener från sina projekt
med professionellt team och skådespelare. Den veckolånga
Screenwriters’ lab ger manusförfattare möjlighet att jobba
med sina projekt genom en serie individuella möten med
andra etablerade manusförfattare.
Sista ansökningsdag för Screenwriters’ lab är 19 juli.
Sista ansökningsdag för Filmmakers’ lab är 9 augusti.
tel: +44 131 220 2080  fax: +44 131 220 2081
www.moonstone.org.uk

PILOTS
29 september - 5 oktober 2002, Sitges, Spanien
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.
Ansökning senast tre veckor före kursen.
tel: +34 93 487 37 73   fax: +34 93 487 39 52 
e-post: pilots@intercom.es     www.acpilots.com

SAGAS: Writing Interactive Fiction
25 - 31 oktober 2002, Karlsruhe, Tyskland
Kursen vänder sig till manusförfattare (också lärare), regis-
sörer, producenter med intresse för interaktivt berättande
och syftar till att utveckla idéer till praktiskt genomförba-
ra projekt. Arbetsgrupper med representanter från olika
kunskapsområden arbetar gemensamt på projekt för den
interaktiva marknaden.
e-post: info@sagas.de         www.sagasnet.de

Management

EURODOC – Production
Kursen vänder sig till oberoende dokumentärfilmproducen-
ter med projekt som behöver internationell finasiering.
Kursen är uppdelad i tre omgångar med uppgifter som ska
genomföras mellan dessa.
Del I: 6 dagar i oktober 2002; utveckling, paketering och fi-
nansiering
Del II: 4 dagar i januari 2003; slutarbete med paketet
Del III: 6 dagar i mars 2003; individuella möten med “com-
missioning editors”. Sista ansökningsdag är 30 juni.
e-post: eurodoc@wanadoo.fr   www.eurodoc.asso.fr

EAVE 2003
Ett kvalificerat fortbildningsprogram i projektutveckling, fi-
nansiering och distribution för verksamma film- och TV-
producenter. Tre veckolånga träffar på olika platser i Europa
utspridda över ett år. Ansökan med eller utan projekt.
För ytterligare information kontakta den svenska EAVE-re-
presentanten Peter Kropénin, Omega Film & TV. 
tel: 08-564 808 20   e-post: filmtv@omega.se
Sista ansökningsdag är 31 augusti.
tel: +32 2 219 09 20   fax: +32 2 223 00 34  
e-post: eave@skynet.be      www.eave.org

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 utöka sina kunska-
per och kontakter med den internationella filmindustrin. 
Efter en första fem dagars workshop tilldelas varje produ-
cent en mentor, som handledare för projektets utveckling. 
Intresseanmälan kan göras fram till 31 juli. 
tel: +33 1 44 61 88 30, e-post: ace@pelnet.com

M+D Film Marketing and Distribution (MBS)
Session 1: 16 - 18 oktober, Marbella, Spanien
Session 2: 19 - 22 mars 2003 
Kursens mål är att skapa en ny kategori experter inom
marknadsföring och distribution av såväl traditionella som
nyare audiovisuella produktioner, samt ge möjlighet till ut-
nytjande av nya distributionskanaler.
MD2002 kommer att bestå av två kursomgångar samt två-
veckors (frivilligt) praktikutplacering.
Sista ansökningsdag är 9 september.
e-post: fmc@mediaschool.org          www.mediaschool.org

Television Business School (TVBS)
6 - 10  november 2002, Lübeck, Tyskland

Intensivkurs för TV-producenter med utvärdering och för-
bättring av pågående projekt. Arbete i grupp och individu-
ellt med experter; pitching, finansierings- och samproduk-
tionsrådgivning.
Sista ansökningsdag är 7 oktober.
e-post: tvbs@mediaschool.org          www.mediaschool.org

Film Business School (FBS)
29 november - 3 december 2002, Ronda, Spanien
FBS fokuserar på utveckling av finansieringsplaner för natio-
nella och internationella filmproduktioner. Kursen behand-

2

KURSER & SEMINARIER



lar även juridiska aspekter, marknadsföring och distribution
och vänder sig i första hand till etablerade producenter med
spelfilmsprojekt under utveckling. 
Sista ansökningsdatum är 27 oktober.
e-post: fmc@mediaschool.org www.mediaschool.org

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 : 2 dagar i oktober eller november 2002
i London. Sista ansökningsdatum är 28 september.
Film Marketing Workshop: 5-8 december 2002 i Luxemburg
Sista ansökningsdatum är 11 oktober.
tel: +352 45 19 80   fax : +352 45 19 68 
e-post: strategics@filmnet.lu   www.strategics.lu

Nya teknologier

21:a Uppsala Internationella Kortfilmfestival, 
21 - 27 oktober 2002
Uppsala Internationella Kortfilmfestival, som är Sveriges
enda renodlade kortfilmfestival och främsta arena för in-
ternationell kortfilm, har sedan starten 1982 etablerat sig
som en av Europas viktigare kortfilmfestivaler. År 2001 fi-
rade festivalen sitt 20-års jubileum och publik-rekord slogs
då med mer än 10 000 besök under festivalveckan. 

Den 21:a Uppsala Internationella Kortfilmfestival äger rum
den 21-27 oktober. Under en vecka ställs kortfilmen i cen-
trum vid filmvisningar, diskussioner och möten mellan
festivalbesökare. Mer än 200 kortfilmer från hela världen
visas i fem olika sektioner – ny film i tävlan i den Interna-
tionella tävlingssektionen, nordisk konst- och dokumentär-
film i den nordiska videosektionen, film för barn och unga
i Barnfilmfestivalen, det senaste från svenska filmskolor på
Filmskoledagen samt en rad specialprogram och retrospek-
tiv. Sista anmälningsdag för filmer till den Internationella
tävlingssektionen är den 28 juni. För mer information se
www.shortfilmfestival.com

Transit Zero, 14 - 18 augusti 2002 i Vickleby på Öland. 
Den kreativa dokumentärfilmen är temat när Transit Zero
inbjuder till seminarium om bl a dokumentären som genre,
om publikens krav och om framtiden för "oberoende filma-
re". Sista anmälningsdag för seminariet som är ett
svenskt-baltiskt samarrangemang med bl a EDN är 15 juli.
Se vidare www.transitzero.org

Nordisk Panorama marknad, 24 - 28 september 2002
i Oulu, Finland 
Registrera din kort- och dokumentärfilm i Filmkontakt
Nords register och få den visad för ett stort antal interna-
tionella festivaler och köpare. Registreringsformulär finns
på www.filmkontakt.dk Sista anmälningsdag är 15 juli.

Nordisk  Forum för samproduktion av dokumentärer,
23 - 24 september 2002 i Oulu, Finland
Filmkontakt Nord arrangerar för nionde gången samfinansi-
eringsforum för dokumentärproducenter och finansiärer
från TV, nationella filminstitut och regionala filmfonder,
sammanlagt drygt 200 personer. Ett begränsat antal projekt
och finansiärer från Irland och Skottland har också bjudits
in. Sista ansökningsdag för deltagande med projekt är 15
juli och för ackreditering som deltagare 16 augusti. 
On-line registrering på www.filmkontakt.dk

PRIX EUROPA i Berlin 12 - 19 oktober 2002
TV, radio och internet-produktioner i kategorierna fiktion,
”icke-fiktion” och “current affairs” inbjuds till festival med
sex dagars visningar i åtta tävlingskategorier och med åt-
följande programdiskussioner. Registrera din film före den
1 juli. Se vidare: www-prix-europa.de
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Fortbildningsstöd för filmare
Svenska Filminstitutets fortbildningsstöd vänder sig till yrkes-
verksamma filmare och är avsett att främja filmarens konst-
närliga och professionella utveckling. Den som vill gå en kurs
inom MEDIA Plus-programmet  rekommenderas att söka
fortbildningsstipendium hos utbildningskonsulenten. Stipen-
dierna fördelas efter ansökan vid fyra tillfällen per år. För in-
formation om fortbildningsstödet och ansökningsblankett, se
www.sfi.se/fortbildning.  Kompletterande information hos ut-
bildningskonsulent Elisabeth Lysander, Svenska Filminstitutet,
tel 08-665 11 93,  e-post: elisabeth.lysander@sfi.se

MARKNADER & FESTIVALER

sagasnet
sagasnet, ett nytt MEDIA-finansierat initiativ för fiktiva
interaktiva projekt under utveckling, kommer under året
att bygga upp ett europeiskt nätverk. Du kan registrera dig
som medlem av nätverket på www.sagasnet.de en adress
som är under utbyggnad för att informera om finansiering,
festivaler, tävlingar och  kontakter. Här ska du också kunna
hitta felande kompetens för nya interaktiva projekt.

Ledningsgruppen för Europarådets
filmfond Eurimages beslutade vid möte
i april om stöd till 11 långfilmer med
totalt 3,75 miljoner euro. Kjell Grede fick stöd till sin nya
film med arbetsnamnet ”En film -Grede” en samproduktion
mellan Sverige/ Norge/ Finland och Danmark. Mika Kauris-
mäki fick stöd till sin nya film ”Honey Baby” en sampro-
duktion mellan Finland/ Lettland / Tyskland.

Återstående ansökningsdatum under 2002 är
22 augusti och 10 oktober.

Svensk representant i Eurimages är Lena Hansson-Varhegyi,
Svenska Filminstitutet. För information, riktlinjer och an-
sökningshandlingar kontakta Lena på 08-665 12 24 eller
Desken. Se vidare:  http://culture.coe.fr/eurimages



MEDIA Plus-resultat  2001

EU-kommissionen har nu redovisat det totala utfallet
för MEDIA-programmet under 2001.

Under året beviljades inom MEDIA-Utbildning stöd till
38 utbildningsprojekt med totalt 18,9 miljoner euro.
Under rubriken Utveckling beviljades 203 ansökningar
om totalt 13,3 miljoner euro. Av dessa var 6  projekt
svenska och erhöll tillsammans 555 000 euro vilket ut-
gör knappt 4,2 procent av beviljat belopp. 

Selektiva stöd till biografdistribution beviljades med 11,4
miljoner euro och omfattade 61 filmtitlar. Automatiskt
stöd till biografdistribution för europeiska icke nationella
filmtitlar uppgick till 8,1 miljoner euro. Fem svenska före-
tag fick tillsammans 380 000 euro vilket utgör 4,7 procent.
Enskilda stöd till TV-distributionsprojekt uppgick till 34
och 5 miljoner euro ( 25 dokumentärer, 5 animationspro-
jekt och 4 drama-serier). Sammanlagt beviljat belopp upp-
gick till 4,8 miljoner euro.

59 festivalansökningar beviljades stöd med 1,7 miljoner
euro, ett gick till Uppsala Internationella kortfilmfesti-
val med 15 000 euro. Nordisk Panorama beviljades stöd
med 10 000 euro.

i2i – Audiovisual

Efter en trög start har nu Europeiska Investeringsbanken
(EIB) fattat beslut om 432,2 miljoner euro av de avsatta 500
miljoner euro som ingick i det finanseringspaket som lanse-
rades av EU-kommissionen och EIB för åren 2001- 2003.

Koncernlån har beviljats Danmarks Radio  (DK) med 106,7
miljoner euro och Retevision ( SP) med  72 miljoner euro.
Globala riskspridningslån har beviljats Coficiné (FR) med
20 miljoner euro och Cofiloisirs (FR) med 20 miljoner euro.

Globala lån har beviljats BNL (IT) med 100 miljoner euro
och Institut Catalá de Finances –IFC med 30 miljoner euro.
Riskkapitalfonder har beviljats Venture Capital for Creative
Industries (FI) med 16,5 miljoner euro, Brockhaus Private
Equity GmbH (DE) med 10 miljoner euro, IMH Venture
Capital Berlin GmbH (DE) med 10 miljoner euro, Angelven-
tures (IT) med 15 miljoner euro, Spinnaker (ES) med 20 mil-
joner euro samt Media Invest (DK) med 12 miljoner euro.

Ytterligare ett 30-tal ansökningar är under behandling.

Två speciella evenemang lanserade
under Cannes–festivalen 

Under Cannes-festivalen presenterade kommissionären Vi-
viane Reding två av årets specialarrangemang från general-
direktoratet för Utbildning och Kultur i ambition att öka
kunskapen hos europeisk barn och ungdom om  rörliga bil-
der och det europeiska filmarvet.

Detta sker i form av två större evenemang:  ”Det europeiska
filmarvets vecka” som går av stapeln i mer än 50 större euro-
peiska städer 15 – 24 november 2002. Ett urval av de bästa
europeiska filmerna  kommer att visas. Projektet kommer att
få stor uppmärksamhet hos många av Europas större biografer
och ett välspäckat filmprogram planeras för såväl allmänheten
som direkt riktade biografvisningar för skolelever. Det årligt
återkommande ”NetD@ys 2002” mellan 18 – 24 november
2002 kommer i år att ha fokus på multimedia genom ett nät-
verksamarbete som lanseras via internet till skolor runt om i
Europa. Besök gärna hemsidan www.netdays2002.org för att
ta del av mer information om detta evenemang.

EU:s MEDIA Pris 2002 

Europeiska Unionens eget MEDIA Pris gick i år till den
unge bosniske regissören Danis Tanovic för hans första
spelfilm ”No Man’s Land”. No Man´s Land är en sampro-
duktion mellan Man´s Films( Belgien), Noé Production
(Frankrike), Fabrica Cinema (Italien), Counihan Villers
Productions (Storbritannien) och Studio Maj (Slovenien).
“No Man´s Land” har tidigare fått en Oscar och många an-
dra utmärkelser. No Man´s Land har i Europa distribuerats
med stöd från MEDIA-programmet och har distribuerats i
7 europeiska länder utanför produktionslandet Belgien och
setts av fler än 500 000 besökare.

Europeiska Unionens MEDIA Pris etablerades år 2000 och de-
las ut till en ung regissör för dennes första eller andra spel-
film, en film som nått en stor publik utanför det egna landet
och där MEDIA-program-
met gett stöd till filmens
distribution. Prissumman
utgör 25 000 euro samt
en glasskulptur. Tidigare
pris har tilldelats Damien
O´Donnel  för ”East is
East” (2000) och Frederic
Fonteyne för ” Une liaison
pornographique” ( 2001).

Kommissionären Viviane Reding i samtal med regissören Danis Tanovic


