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info
Nya stöd att söka!

Ansökningshandlingar och riktlinjer finns 
att ladda ner från MEDIA Deskens hem-
sida.

i2i Audiovisual 
(Utlysning 21/2003)
Stödet som kom för första gången i fjol 
riktas till produktionsbolag som för att 
genomföra sina projekt har skulder för 
finansiering (diskontering) antingen till en 
partner inom EIB-gruppen eller till bank 
eller annat finansiellt institut. I det senaste 
fallet måste bolaget ha fått utvecklingsstöd 
(slate funding) från MEDIA Programmet. 
Det går bra att söka i2i för andra projekt 
än dem inom slaten. 

Syftet med i2i Audiovisual är att underlätta 
för oberoende producenter att få tillgång 
till extern finansiering från banker och fi-
nansiella institut. Stödet finns att tillgå som 
tre olika poster i produktionsbudgeten: 
Stöd till försäkringar, stöd till visningsga-
ranti eller completion bond och stöd till 
lånekostnader. 
Sista ansökningsdatum är 19 september.

Utbildning/Training 
(Utlysning 53/2003)
Ytterligare en utlysning för utbildning har 
publicerats i år. Sökande kan vara film- och 
tv-skolor, universitet och andra institutio-
ner specialiserade på utbildning inom den 
audiovisuella industrin, privata bolag eller 
professionella organisationer. 
Sista ansökningsdatum är 1 september.

Övriga aktuella utlysningar

TV-distribution 
(Utlysning 85/2002)
Sista ansökningsdatum är 3 november 
2003.

I samband med detta stöd vill vi passa på 
att påminna om att ansökan måste kom-
pletteras med Letters of  Committment där 
det tydligt framgår hur länge kontraktet 
gäller. Eftersom det står i riktlinjerna att 
rättigheterna ska gå tillbaka till produk-
tionsbolaget efter sju år (pre-sale) alterna-
tivt tio år (samproduktion) är det viktigt att 
detta framgår av kontraktet. 
 
Selektiv biografdistribution 
(Utlysning 88/2002)
Sista ansökningsdatum är 1 december 
2003.

Ytterligare utlysningar

MEDEA
MEDEA erbjuder stöd för spelfi lm och 
dokumentärprojekt för produktionsbolag 
baserade inom den Europeiska Unionen 
och 12 euro-medelhavspartners: 
Marocko, Algeriet, Tunisien, Egypten, 
Israel, Jordanien, Libanon, Palestinska 
myndigheten, Syrien, Turkiet, Cypern och 
Malta.

MEDEA-programmet är ett initiativ av 
den andalusiska regionala regeringen 
med stöd av den Europeiska Unionen 
genom Euromed Audiovisual Programme. 
MEDEA har som huvudmål att 
stimulera den audiovisuella industrin 
i medelhavsregionen och främja ett 
ömsesidigt samarbete och samproduktioner 
mellan de båda regionerna. Stöd fi nns att 
söka för utveckling av projekt samt för 
utbildning knuten till projekten.

Sista ansökningsdatum är 31 oktober. 

Riktlinjer och ansökningshandlingar laddas 
ner från www.programamedea.com eller 
kontakta programamedea.epgpc@juntadea
ndalucia.es för mer information.

Ny utlysning inom sjätte 
ramprogrammet

Cross-Media Content for Leisure and 
Entertainment. 

Ett IST (Information Society Techno-
logies) forskningsstöd som är tänkt att 
stärka hela den digitala kedjan. Det kan 
täcka kostnader för uppbyggande, inköp, 
ledning och produktion inom multimedia-
teknologier. Distribution kan ske till fl era 
plattformar via olika kanaler och gäller un-
derhållning som fi lm, musik, spel, nyheter 
och liknande. 

Sista ansökningsdatum: 15 oktober. 

Läs mer på: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_
details.cfm?CALL_ID=74

Cinedays Europe 2003

Det finns fortfarande möjlighet att bli 
partner! 

För andra året lanseras den europeiska 
filmveckan med Cinedays Europe 2003. 
Veckan har nu utökats till två och den 
10 – 24 oktober firas det europeiska fil-
marvet. Cinedays har som mål att få främst 
ungdomar att se europeisk film, fördjupa 
sin filmkultur och sina kunskaper om 
Europa samt värdesätta det europeiska 
filmarvet. 
Biografägare, videobutiker, filmklubbar 
m.fl. som är intresserade av att delta i Ci-
nedays kan göra det genom att visa och 

marknadsföra europeisk film under den 
här perioden. För ytterligare information, 
kontakta MEDIA Desken eller gå in på 
www.cineuropa.org.



Manusutveckling

Moonstone Screenwriters’ Lab 
1-7 december på Nordirland
En intensiv vecka för manusförfattare då de får hjälp av er-
farna manuskonsulter att utveckla sina spelfilmsprojekt. Efter 
genomgången kurs finns möjlighet till uppföljning. 

Moonstone Filmmakers’ Lab 
3-22 februari 2004 i Skottland
En treveckors kurs för regissörer och manusförfattare med 
spelfilmsmanus som är tillräckligt utvecklade för att kunna 
bearbetas i en workshop. Här kan deltagarna filma och klippa 
vissa scener av sina manus under ledning av erfarna regis-
sörer och skådespelare. Deltagarna får  prova på inspelnings-
arbete men slipper det sedvanliga tryck som uppstår vid en 
produktion. 

Sista ansökningsdatum för båda kurserna: 8 september. 
www.moonstone.org.uk, info@moonstone.org.uk

SAGAs Writing Interactive Fiction 
Future TV Workshop, 7-13 oktober i München
En kurs för dig som vill arbeta med att skriva fiktion för den 
interaktiva mediemarknaden. Sagas fokuserar på den mest 
fundamentala och kreativa nivån: att utveckla idéer och orga-
nisera interaktiva koncept. Kursen främjar också samarbetet 
mellan den interaktiva marknaden och den audiovisuella in-
dustrin. 
Sista ansökningsdatum: 8 september. 
www.sagas.de, info@sagas.de

Pilots 
12-18 oktober i Sitges i Spanien
En workshop för TV-projekt inom fiktion i alla genrer där 
deltagarna är manusförfattare, gärna i team med producent 
och dramaturg. Här får man hjälp att utveckla sitt projekt 
med erfarna personer inom manus och klipp. 
Pilots behandlar ansökningar löpande, skicka in ansökan 
några veckor före kursens start. 
www.acpilots.com, info@pilotsworkshops.com

ITHAC II - La Femis
29 september-3 oktober samt 3-7 november i Paris
Två fyradagars kurser om manusförfattande för historisk do-
kumentärfilm. Första kursen ägnas åt att studera dokumentärt 
berättande genom filmanalys och teoretiska kurser. Deltagar-
na får möjlighet att presentera sina projekt för producenter. 
Den andra delen kommer att äga rum under ett dokumentär-
filmsevenemang. Utveckling av deltagarnas projekt diskuteras 
inom gruppen och av manuskonsulenter. 
Sista ansökningsdatum: 15 september. 
www.femis.fr, h.fantl@femis.fr

Nipkow 
Inom Nipkow-programmet i Berlin finns det möjlighet för 
unga yrkesverksamma i den audiovisuella industrin att få 

praktik inom management och manusutveckling för film, tv, 
video, nya teknologier. Praktiken är kostnadsfri, de 24 utvalda 
studenterna får ett stipendium för perioden som rör sig om 
2 – 6 månader. 
Sista ansökningsdatum är i slutet av september, men skicka 
helst in ansökan några veckor innan. 
www.nipkow.de, nipkow-programme@t-online.de

Management

European Films Crossing Borders
17-18 september i San Sebastian, Spanien 
En kurs ämnad för att höja kunskaperna för producenter, 
distributörer, regissörer, manusförfattare och andra filmar-
betare om hur de ska exploatera sina projekt på en interna-
tionell marknad. Här samlas experter och yrkesverksamma 
till workshops i samband med filmfestivalen i San Sebastian. 
Sista ansökningsdatum: 1 september.  
www.eufilmscrossingborders.com, asarabia@sgae.es  

Essential Legal Framework 
Erich Pommer Institute
Copyright Clearance 
22-23 september i Berlin
För yrkesverksamma producenter, distributörer främst inom 
TV, men även jurister och ekonomer från media- och fi-
nansvärlden. Kursen tar upp juridiska frågor när det gäller 
kontrakt för försäljning, tv-licenser, samproduktionsbolag, 
filmrättigheter för musik, filmklipp, texter och konst. Hur ser 
processen ut och vad finns det för fällor? 
Sista ansökningsdatum: 1 september. 
www.epi-medieninstitut.de, mail@epi-medieninstitut.de

Television Business School 
Media Business School, 15-18 oktober i Lübeck
En kurs för oberoende producenter, produktionsledare och 
TV-producenter m.fl. inom dokumentärfilmsproduktion med 
projekt som de vill utveckla under någorlunda snabba former. 
Deltagarna får expertråd och möjlighet att etablera ett profes-
sionellt internationellt nätverk. 
Sista ansökningsdatum: 19 september. 
www.mediaschool.org, fcm@mediaschool.org 

Strategics
Film Test Laboratory
Oktober eller november i London
För producenter, distributörer, säljagenter, marknadsförare 
m.fl. som tidigare har gått någon av Strategics kurser. Under 
två dagar får kursdeltagarna sätta sig in hur man i post-pro-
duktionsfasen testar en films potential genom visningar för 
en större grupp, en vanlig process i USA. 
Sista ansökningsdatum: 26 september. 
www.strategics.lu, strategics@filmnet.lu

La Fémis: European Teachers workshops: New Media
Teaching Interactivity: Sound and Space
13-15 november i Ludwigsburg, Tyskland
Lärare vid film-, tv-, konst- och medieskolor samt universitet 
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får möjlighet att träffas och utforska de dramaturgiska möj-
ligheterna för ljud, rymd och interaktivitet. Vilka metoder 
kan man använda för att höja elevernas kunskap och intresse 
i dessa ämnen?
Sista ansökningsdatum: 13 oktober. 
www.femis.fr, h.fantl@femis.fr

Nya teknologier

CAID 
Interactive Media for Children
20-30 september i Athen
10 dagars intensiva seminarier och workshops inom interak-
tiv manusutveckling för barn. En dag ägnas åt att presentera 
projekten för en barngrupp och en dag ägnas åt pitching. Ef-
ter kursens slut erbjuds 3 månaders uppföljning on-line. 
Sista ansökningsdatum: 10 september.
www.caid.gr, caid@otenet.gr

Venedig Film Festival
27 augusti - 6 september
I år går den 60:e versionen av Venedigs Filmfestival går av 
stapeln. Den svenska MEDIA Desken finns inte på plats, 
men det kommer att hållas en presskonferens angående den 
europeiska filmveckan Cinedays i närvaro av kulturkommis-
sionären Viviane Reding. 

Umeå filmfestival 
18-24 september
Välkomna till ett informationsmöte söndag den 21 septem-
ber kl. 16.00-17.30 i Björkrummet då Lisa Taube berättar om 
MEDIA programmets stöd. Efter informationen bjuder ME-
DIA Desk på dryck och tilltugg. Vill du boka ett individuellt 
möte kontakta kontoret i förväg mediadesk@sfi.se eller 08-
665 12 05/07. Lisa finns på plats i Umeå 19 –21 september 
och nås då på 0739 62 48 58

Nordisk Forum 
22-23 september och Nordisk Panorama 23-28 september
Den nordiska dokumentärfilmfestivalen Panorama och Fo-
rum för samfinansiering av dokumentärfilm äger i år rum i 
Malmö. MEDIA-programmet kommer att vara på plats med 
en monter som delas av de nordiska och baltiska deskarna. 
Boka ett möte i förväg mediadesk@sfi.se, 08-665 12 05/07 
eller titta förbi för information. 

MIPCOM Junior och MIPCOM 
8-9 oktober och 10-14 oktober i Cannes
Under höstens stora TV-marknad erbjuder The Marketplace 
med stöd av MEDIA Plus oberoende producenter att delta 
till ett starkt reducerat pris. MIPCOM har ca 12 000 ackredi-
terade professionella och erbjuder därför unika möjligheter 

att lära känna den internationella kommersiella marknaden. 

Deltar du genom The Marketplace kan du arbeta från deras 
marknadsplan med faciliteter för möten, arbete, screening, 
exponering av material samt bar för informella möten med 
kollegor och affärskontakter. The Marketplace listar sina 
deltagare med filmer i egen katalog, på internet och i en bro-
schyr som distribueras till samtliga ackrediterade. 
Antalet platser är begränsat och sista dag för registrering är 
20 augusti för MIPCOM Junior och 1 september för MIP-
COM. www.marketplace-events.com.

IDFA - Internationella dokumentärfilmsfestivalen i Am-
sterdam 20-30 november 
Under festivalen äger ett samfinansieringsforum för doku-
mentärfilm rum den 24-26 november. Forumet är Europas 
största samlingsplats för tv-konsulenter och oberoende doku-
mentärfilmsproducenter. Syftet med forumet är att stimulera 
till samproduktion och samfinansiering genom pitching och 
individuella möten. 
Ansökan om deltagande med projekt ska göras senast den 1 
september.

På marknaden Docs for Sale 21 – 28 november finns det 
möjlighet att visa sin dokumentärfilm i ett videotek med egen 
katalog och dataregister. År 2002 fanns 407 filmer tillgängliga 
för köpare, festivaler, distributörer m.fl. och varje dag visa-
des 208 titlar i 30 videoapparater. 
Sista dag för registrering är 1 oktober. 
www.idfa.nl, www.theforum.nl och docsforsale@idfa.nl

DOCSBARCELONA 
6-8 november
Ett internationellt forum för dokumentärfilm. För organisa-
tionen står Parallel 40 och EDN (European Documentary 
Network). Den som har ett dokumentärprojekt under utveck-
ling är välkommen att skicka in sitt förslag, EDN väljer ut de 
projekt de anser lämpa sig för att delta i pitching. 
Sista dag för registrering av material är den 3 oktober. 
www.docsbarcelona.com, info@docsbarcelona.com

European Pitch Point
6 februari 2004
För femte året i rad arrangeras European Pitch Point under 
Berlin Film Festival. Här kan etablerade manusförfattare 
presentera sina projekt för en internationell publik av produ-
center, distributörer m.fl. Ansöka gör man antingen med ett 
treatment eller med ett manus, alla genres är tillåtna. Origi-
nella och innovativa projekt med som appellerar till en inter-
nationell publik har av naturliga skäl en större chans. 
Sista ansökningsdatum är 1 september. 
www.europeanpitchpoint.com, epp@scripthouse.de.
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Ny website om film

På den europeiska portalen www.cineuropa.org kan man få 
dagliga nyheter om film och rapporter från den europeiska 
filmindustrin. Sidan 
kan läsas på engelska, 
franska, spanska och 
italienska och det finns 
möjlighet att registrera 
sig för ett nyhetsbrev 
som kommer en gång i veckan. På sidan finns även infor-
mation om bland annat finansiering och vidareutbildning. 
Det finns även möjlighet att visa bakomfilmer och trailers 
för filmprojekt. För ytterligare information om detta, se 
www.mostrainvideo.com/europanet/europanet_ing.htm

För manusförfattare, regissörer och producenter finns det 
även en möjlighet att registrera sig i en databas för professio-
nella, som ska fungera som en mötesplats för diskussion om 
projekt. För att registrera sig fyller man i en anmälningsblan-
kett som skickas till Cineuropa. Ansökan utvärderas av en 
expertkommitté som lämnar besked inom en månad. 

Som manusförfattare eller regissör kan man anmäla sig till 
databasen med eller utan projekt till en kostnad av 75 respek-
tive 50 euro. Producenter kan få tillgång till databasen till en 
kostnad av 175 euro för ett år. 

Denna service har kommit till stånd genom ett samarbete 
med följande parter: ACE, EAVE, European Pitch Point/
Script House, The Mediterranean Film Institute, Premio Soli-
nas, Festival Premiar Plans, Surces och Mediscript. 

Fortbildningsstipendier att söka

Sedan några år tillbaka existerar ett fortbildningsstöd på SFI. 
Stödet riktar sig till yrkesverksamma etablerade filmare, och 
största delen fördelas i form av fortbildningsstipendier ge-
nom SFI:s utbildningskonsulent Elisabeth Lysander.

Deadlines för ansökningar under 2003 är 1 september 
och 1 december. Endast undantagsvis behandlas ansök-
ningar mellan dessa deadlines. Den som planerar att söka sig 
till någon av de MEDIA-stödda vidareutbildningarna under 
rubriken Training  kan ofta erhålla SFI:s fortbildningsstipen-
dium. Ta gärna kontakt med utbildningskonsulenten i god tid 
om detta via telefon eller e-post! Information på www.sfi.se/
fortbildning

Deadlines för Eurimages

Sedan den 1 juli är Makedonien medlem i Eurimages och 
den europeiska samproduktionsfonden för spelfilm har nu 29 
medlemmar. 

Närmaste ansökningsdatum för Eurimages är 22 augusti, 
med behandlingsdatum 6 – 8 oktober. Observera att första 
inspelningsdag måste ligga efter den sista dagen för mötet då 
ansökan behandlas. Närmaste deadline efter detta är 17 okto-
ber, med behandlingsdatum 
1 – 3 december. 

För vidare information och 
ansökningshandlingar, se 
www.coe.int/T/E/Cultural_
Co-operation/Eurimages/

Europa Cinemas

MEDIA programmet arbetar för att öka spridningen av icke-
nationell europeisk film genom Europa Cinemas, ett nätverk 
för biografer i Europa och Medelhavsregionen som visar 
denna typ av film. 

För närvarande har Europa Cinemas nätverk medlemmar i 51 
länder, 271 städer, 469 biografer och 1119 salonger. I Sverige 
är Bio Capitol och Hagabion i Göteborg, Röda Kvarn i Hel-
singborg, Kino/Södran i Lund, Spegeln i Malmö, Bio Roxy i 
Örebro, Fyrisbiografen i Uppsala och Sture, Zita och Kvar-
tersbion i Stockholm medlemmar i nätverket. 

Biografer som vill ansöka om medlemsskap inför 2004 
måste göra detta före den 5 september. Riktlinjer och ansök-
ningshandlingar finns på MEDIA Deskens hemsida och på     
www.europa-cinemas.org

PORTO 
BETALT

SVERIGE
B

Vi uppdaterar vårt register!
Vi vill ge er bättre service och tillhandahålla 

information om aktuella kurser och deadlines 
via e-post. 

Skicka er e-postadress till mediadesk@sfi.se och 
ange gärna även vilken typ av information ni är 

intresserade av. 


