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EACEA - EDUCATION, AUDIOVISUAL & 
CULTURE EXECUTIVE AGENCY  
Från den 1 januari 2006 ligger MEDIA-pro-
grammet under den nya agencyn EACEA, 
som ett av EU:s flera bidragsprogram. Con-
stantin Daskalakis, nu på EACEA, har ME-
DIA-programmet som sitt ansvarsområde 
och Aviva Silver är ansvarig för MEDIA-
programmet i EU-kommissionen. Silver har 
bred erfarenhet från sitt arbete med medie-
politik i kommissionen. De senaste åren har 
hon varit knuten till MEDIA-programmet 
med ansvar för överordnade juridiska och 
politiska aspekter. 

 

Flera av dem som arbetat på den tidigare 
handläggarorganisationen TAO har följt 
med till EACEA. Ansökningsförfarande och 
rapportering ser likadant ut som under 
TAO:s tid men när det gäller utvecklings-
stöd finns det för varje land en ansvarig 
person som tar hand om hela förloppet 
från ansökan till rapportering. Med andra 
ord kan bolagen i stort sett hålla sig till en 
kontaktperson. När det gäller resultat av 
ansökningar måste numera Parlamentet 
konsulteras, vilket kan innebära en längre 
beslutstid och fördröja besked med upp till 
en månad. 

Adress till EACEA och MEDIA-programmet 
hittar ni på sista sidan.  

MEDIA 2007 - BUDGET
Som vi tidigare har rapporterat finns det en 
överenskommelse om innehåll för det nya 
programmet, däremot är budgeten ännu 
inte godkänd. Det ursprungliga förslaget 
på 1055 miljoner euro, godtogs inte av 
Ministerrådet. Istället föreslogs en kraftigt 
minskad summa på 600 miljoner euro. 
Parlamentet förkastade detta förslag och 
för närvarande pågår diskussioner mellan 
Ministerrådet, Parlamentet och Kommis-
sionen.  

OBEROENDE EXPERT
Vill du läsa och utvärdera ansökningar? 
MEDIA-programmet söker personer med 
erfarenhet som kan läsa svenska/nordiska 
ansökningar. Anmäl ditt intresse på  
MEDIA-programmets internationella hem-
sida: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/
media/index_en.html under Call for expres-
sions of interest. Det går också bra att följa 
länk från www.mediadesk.se   

NYTT MEDIA-LAND
Den 1 april blev Schweiz fullvärdig medlem 
i MEDIA-programmet. Programmet består 
nu av 30 länder, varav 25 är EU-medlem-
mar och fem är länder som står utanför 
gemenskapen; Norge, Island, Bulgarien, 
Liechtenstein och Schweiz. 

Nyheter

CINE-REGIO
Cine-regio är en sammanslutning av nära 
tjugo regionala filmfonder i Europa. Ge-
mensamt för fonderna är att de alla arbetar 
med att samproducera film. Cine-regio 
bildades år 2004 
med hjälp av 
tidsbestämda EU-
medel. För att få 
en fortsättning på 
samarbetet bidrar 
nu Västra Göta-
landsregionen 
ekonomiskt under 
tre års tid. Sedan  
1 mars i år är huvudkontoret placerat i Gö-
teborg och Charlotte Appelgren, tidigare 
vid MEDIA Desk i Danmark, har fått upp-
draget som generalsekreterare. Ny hemsida 
från 1 maj blir www.cine-regio.eu, e-post 
charlotte@cine-regio.eu (från 15 april). 

NY DESIGN På www.MEDIADESk.SE
MEDIA Desks sidor om kurser är både upp-
daterade och uppfräschade. Här kan man 
hitta kurser speciellt inriktade för anima-
tion/nya teknologier, dokumentär, manus-
utveckling och producent/manangement. 
Under rubriken ”Övriga filmkurser” finns 
utbildningar med andra inriktningar. 
 

Fyra veckor i juni fick Berlin filmfestivals Kristallbjörn 2006 i sektionen Kinderfilmfest/14 plus. Filmen 
har utvecklats med stöd av MEDIA och ingår i en slate funding hos produktionsbolaget Omega Film AB. 
Foto: Knut Koivisto

Förbundskansler Angela Merkel,  
Aviva Silver och Constantin Daskalakis  
på årets filmmarknad i Berlin.



Kurser och seminarier

ATELIERS PREMIERS PLANS
30 juni-9 juli i Angers, Frankrike
Kurs för filmskapare upp till 40 år som 
är intresserade av digital teknik och hur 
filmproduktion och distribution påverkas 
av den. Med fokus på foto, regi, ljud, 
musik och klippning kommer europeiska 
experter att vägleda deltagarna i den 
digitala världen. Sista ansökningsdatum 
är 15 april. www.premiersplans.org

MEDIA DESIGN PRODUCING 
29 maj-2 juni i Köln, 10-14 juli i Rom, 
14-18 augusti i Köln 
Den internationella filmskolan i Köln 
arrangerar en designkurs bestående av 
tre workshops kring utformningen av 
en profil för ett film eller mediaprojekt. 
Logotyper, för- och eftertexter, affischer, 
websidor och trailers anpassas till olika 
plattformar och målgrupper. En del av 
kursen behandlar även marknadsföring 
av trycksaker. Sista ansökningsdatum 
är den 28 april, och kursen ges även till 
hösten. www.filmschule.de/mediadesign

DISCOVERY CAMPUS  
MASTERSChOOL 
19-21 maj i München - 2nd Open Train-
ing Session - I Can See Clearly Now  
Seminarium för dokumentärbranschen 
på aktuella teman som äger rum fyra 
gånger per år. Majseminariet kommer att 
ägnas åt HD. Vad betyder högupplöst do-
kumentärfilm egentligen? Hur förbättrar 
det nya formatet produktionsvillkoren 
och produktionsformerna? Paneler med 
erfarna HD-användare kommer att ge sin 
syn på produktion och uppmärksamma 
faror i postproduktionen. Sista ansök-
ning 28 april. www.discovery-campus.de

MEDISCRIPT 4
Juni 2006 -januari 2007 i Angers, 
Frankrike
Kursen bygger på manusutveckling från 
litterära verk och innehållet anpassas till 
de projekt som antas. Deltagarna träffas 
första gången under sex dagar, sedan 
sker undervisningen online under sex 
månader, för att avslutas med en träff i 
januari 2007. 15 projekt antas till kursen 
vars sista ansökningsdatum är 28 april. 
www.mediscript-europe.com

SUMMER MEDIA STUDIO 
20 juni-6 juli, Juodkrante, Litauen
Kurs som tar sig an sökandet efter ett 
originellt dokumentärmanus. Den första
delen är teoretisk och består av semi-
narier och workshops med europeiska 
experter på dokumentär manusutveck-
ling. Den andra delen består av ett mini-
dokumentärprojekt som genomförs i 
internationella team som bildas på plats. 
Filmerna som producerats visas sedan för 
publik.  Sista ansökningsdatum är 1 maj.  
www.summermediastudio.lt

MAIA wORkShOPS
Juni i Rom
MAIA är en ny utvecklingskurs för pro-
ducenter som ges vid fem tillfällen under 
året. I juni går årets första kurs i på temat 
”kreativ projektutveckling”. Deltagarna 
kommer bland annat få förbättra sina 
kunskaper i att hitta bra manus, team-
work och pitching. Speciellt fokus kom-
mer att läggas på nya digitala teknologier 
för produktion och tidig marknadsfö-
ring av projektet. Kursen riktar sig till 
nyblivna producenter och sökes senast 1 
maj. www.fabulafilm.com

TRANSISTOR
Juni-juli i Prag, Tjeckien
Tvärvetenskaplig kurs i avancerade 
multimediateknologier som hålls i tre 
varianter under sommaren.  De fyra 
dagar långa kurserna är projektbaserade 
och genomförs i grupper av deltagare. 
Den första kursen i juni ägnas åt virtuella 
3D-miljöer, spelutveckling och interaktivt 
berättande. Nästa kurs i juli är en för-
djupning i 3D-spel och specifika tekno-
logier som används, främst olika motion 
capture-tekniker. Den tredje handlar om 
simuleringar i spelmiljö, till exempel AI 
och Artificial Life. Sista ansöknings-
datum är 1 maj. www.transistor.ciant.cz  

ECAFIC
26 juni-21 juli i Paris
Månadslång producentutbildning som 
ges i Paris. Ett viktigt element är inte-
gration med fransk film- och tv-industri. 
Kursen behandlar de flesta aspekter av 
audiovisuell produktion inom områdena 
finansiering, juridik, samproduktion och 
marknadsföring. Sista ansökningsdatum 
är 15 maj. www.ina.fr/ecafic 

MEDIA BUSINESS SChOOL -  
MARkETING & DISTRIBUTION 
9-16 juli i Ronda, Spanien
Denna kurs med fokus på distribution 
och marknadsföring av långfilmer riktar 
sig till erfarna producenter, distributörer, 
marknadsförare och biografägare. Den 
tar bland annat upp internationell och 
nationell biografrelease, mediaplane-

ring, reklam och marknadsaktiviteter, 
marknadsanalys, inköpsprocessen samt 
effekterna av digital distribution.  Ansö-
kan ska ske senast 15 maj.  
www.mediaschool.org 

ART CINEMA: ACTION + MANAGEMENT 
28 aug- 7 sep i Venedig 
En kurs för ägare till europeiska
kvalitetsfilmsbiografer och dess perso-
nal. Under den del som kallas Action 
analyseras bland annat biografhistoria, 
publik, programsättning och festivaler. 
Inom managementdelen tar man upp 
ekonomi, rättigheter, redovisning och 
projektfinansiering. Kursen ges på fyra 
språk med simultanöversättning samt 
gruppundervisning enbart på det egna 
språket. Kursen anordnas i anslutning till 
Venedigbiennalen. Sista ansöknings-
datum är 15 maj. www.cicae.org

ESSENTIAL LEGAL FRAMEwORk: ThE 
INTERNATIONAL TELEVISION FORMAT 
INDUSTRY 
8-11 juni på Mallorca
Kursen ger insikt i hur den kommersi-
ella TV-marknaden fungerar. Juridiska 
experter och nyckelpersoner i branschen 
undervisar om lagar och rättigheter 
som gäller för bland annat handel med 
tv-format. Hur kan idéer genomföras i 
praktiken och hur gör man vinst? Sista 
ansökningsdatum är 18 maj.
www.media-law-training.org

STRATEGICS FILM MARkETING  
wORkShOP 
22-25 juni i Mondorf Les Bains, Luxem-
burg 
Både erfarna såväl som nya i film-
branschen välkomnas till denna kurs i 
marknadsföring av filmprojekt. Fokus 
ligger på hur man kan etablera sin film 
på marknaden på bästa och mest kost-
nadseffektiva sätt i alla produktionsfaser. 
Pitching, manusanalys, marknadsfö-
ringsbudget, kostnadseffektiv plane-
ring, försäljning, juridiska frågor, pr, 
visuell kommunikation, marknader och 
festivaler behandlas. Det är möjligt att ta 
med sig ett eget projekt för att få råd om 
marknadsföring. Sista ansökningsdatum 
är 22 maj. www.strategics.lu

ARISTA DEVELOPMENT
12-18 juni i Sirolo, Italien
Hur man kan maximera nyttan av ett 
filmprojekts utvecklingsfas? De som 
söker, antingen hela projektteam eller 
utvecklingschefer, måste ha ett projekt 
under utveckling eller ha dagligt ansvar 
för utveckling på ett bolag. Kursen består 
dels av föreläsningar och seminarier 
kring alla aspekter av utvecklingsfasen 



med fokus på manuskriptet, dels av indi-
viduella konsultationer för deltagarnas 
projekt. Kursen ges ca 10 gånger per år, 
anmälning sker löpande.  
www.aristadevelopment.com

SOURCES2 SCRIPT DEVELOPMENT 
wORkShOP
Oktober i Finnmark, Norge 
Manusutvecklingskurs som genomförs 
med projekt. Under sju dagar ägnar
man sig åt spelfilm och kreativ doku-
mentär. Kursen fortsätter sedan under 
en tremånadersperiod med handledning 
på distans som avslutas med en kort träff 
då en heldag ägnas åt projektet. Kursen 
är både tänkt för att deltagarnas projekt 
ska kunna närma sig produktion, men är 
även en generell fortbildningskurs i ma-
nusskrivande. Fler teammedlemmar än 
manusförfattaren uppmuntras också att 
delta. Sista ansökningsdatum är 1 juni. 
www.sources2.de

FLER kURSER FINNS På 
www.mediadesk.se

Marknader och festivaler

DRÖMFABRIkEN 
27-29 april i Stockholm
Tre inspirationsdagar om film och en 
mötesplats för dagens och morgonda-
gens filmbransch. Mer än 1000 personer 
kommer varje år till Drömfabriken för 
att lyssna på svenska och internationella 
gäster, besöka filmmässan och studio-
dagen, se på film och knyta kontakter 
med likasinnade från hela landet.

MEDIA Desk kommer att finnas på plats 
med ett informationsbord på filmmäs-
san, där man kan träffa oss och få råd 
om utbildningar och stöd.

Vår programpunkt ”Vidareutbildning i 
Europa” äger rum den 28 april i Filmhu-
sets Klubbrum. Då informerar vi om det 
rika utbud av filmutbildningar som får 
stöd av MEDIA. Dessutom får besökarna 
bland andra träffa Erika Ahnfelt som gått 
producentutbildningen ECAFIC i Paris, 
samt Setareh och Rostam Persson som 
deltagit i Berlinale Talent Campus i Ber-
lin i år. Anmälan och program på  
www.sfi.se/dromfabriken

SUNNY SIDE OF ThE DOC
27 -30 juni i La Rochelle, Frankrike 
Den 17:e europeiska dokumentärfilms-
marknaden har i år flyttat från Marseille 
till La Rochelle. Filmkontakt Nord erbju-
der tolv nordiska bolag plats på mark-
naden, med senaste anmälan 10 april. 
Handlingar finns på www.filmkontakt.dk 
eller www.sunnysideofthedoc.com  

CARTOON FORUM 
20-23 september i Pau, Frankrike
Årets stora samproduktionsforum för 
animerad film. Sista ansökningsdatum 
är 24 april. Kontakta MEDIA Desk för an-
mälningsblankett och broschyr. Det går 
också bra att vända sig direkt till www.
cartoon-media.be

NORDISk PANORAMA OCh NORDISk 
FORUM  
Panorama 22-27 september och Forum 
25-26 september i Århus, Danmark   
Denna årliga mötesplats för kort- och 
dokumentärfilm samlar omkring 500 
yrkesverksamma från inte bara Norden 
utan även övriga världen. Har du en 
kort- eller dokumentärfilm som bör 
ut på den internationella marknaden? 
Sista datum för registrering av filmer till 
tävlan är 15 maj och för ackreditering i 
augusti. Registreringsformulär finns på 
www.nordiskpanorama.com

Vill man pitcha sitt dokumentärprojekt 
för att eventuellt hitta finansiärer/sam-
producent på Forum tas anmälan emot 

fram till den 12 juni. Krav är att 25% av 
finansiering ska vara klar men inte mer 
än 75%. Minst en tv-kanal eller filminsti-
tut ska stödja projektet och finansiering-
en ska vara säkrad genom kontrakt.
Genom åren har det visat sig att 70%-
80% av deltagande projekt hittar ytterli-
gare finansiering här.

Fram till 7 augusti går det också att an-
mäla sig som observatör under Nordisk 
Forum, ett alternativ till att pitcha sitt 
projekt. I den mån det är möjligt hjälper 
arrangören Filmkontakt Nord till att 
ordna upp till tre möten med finansiärer 
man själv önskar och sedan är det upp 
till observatören själv att arrangera
ytterligare möten. On-lineregistrering 
från april på www.filmkontakt.dk

CANNES FILM FESTIVAL 
17-28 maj 
MEDIA-programmet har som vanligt 
ett eget område i den europeiska pavil-
jongen. Så snart det är klart vilka som 
kommer att närvara från MEDIA-pro-
grammet kommer vi att informera om 
det. MEDIA Desk kommer att vara på 
festivalen 17-24 maj. 

The Marketplace erbjuder ackreditering 
med tillgång till service i den europeiska 
paviljongen. Här kan man lämna och ta 
emot meddelanden, använda visnings-
rum och utnyttja internet. Här finns 
också en bar med daglig Happy Hour. 
Det finns två ackrediteringsmöjligheter: 
Cannes Market badge med tillgång till 
visningar på marknaden och på festiva-
len (268 euro per person) eller Produ-
cers Network som dessutom ger tillgång 
till dagliga frukostmöten och listning i en 
specialsektion på Marché du Films hem-
sida (299 euro per person). För att få re-
gistrera sig för Producers Network krävs 
att man arbetar med produktion och har 
producerat minst en spelfilm under de 
senaste tre åren. Sista datum för regist-
rering via The Marketplace är 10 april.  
www.marketplace-events.com, festivalen: 
www.festival-cannes.fr

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline 
Enskilt projekt 09/2005 31 maj  
Slate funding 09/2005 31 maj 
Tv-distribution 10/2005 16 juni, 3 november 
Marknadsföring 05/2005 10 maj

Biografdistribution  
Automatisk 13/2005 30 april  
Selektiv 12/2005 7 juli, 1 december

Video/dvd distribution 14/2005 15 april 



BRYSSELS FILMFESTIVAL 
För första gången ordnar Brussels Euro-
pean Film festival en ”European compe-
tition of film concepts”. Festivalens mål 
är att hitta manus med ett attraktivt och 
lovande koncept. Syftet med detta är in-
te enbart att hitta ovanliga manusidéer, 
utan också att uppmuntra författaren att 
utveckla sin filmidé till ett starkt manus. 
Manusförfattare eller regissör som tidi-
gare har gjort max en långfilm och som 
kommer från ett EU-land kan skicka in 
ett koncept på högst 3 sidor. Två vinnare 
kommer att utses och prissumman är 
3000 euro och 2000 euro. Ansöknings-
period är 1 mars-1 juni. www.fffb.be
 
EUROPEAN FILM PROMOTION
European Film Promotion (EFP) är ett 
nätverk av 26 nationella export- och 
marknadsföringsorganisationer från 
27 länder. Nyligen utökades EFP med  
Polen och Slovakien. Syftet med EFP 
är att marknadsföra europeisk film och 
europeiska talanger. I fjol lanserades 
“Industry Screenings in New York” och 
under årets version den 27-28 mars visa-
des s/s Fladens Varannan vecka som en 
av fyra europeiska filmer.  
www.efp-online.com
 

 

ADRESSUPPGIFTER
Vanlig post: Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency (EACEA), Bour 
3/30, B-1049 Bryssel

Kurir: Education, Audiovisual & Culture 
Executive Agency (EACEA), Bour 3/30, 
Rue de Genève 1, B-1049 Bryssel 

Besök: Rue Colonel Bourg 135, Bryssel 

http://europa.eu.int/comm/dgs/educa-
tion_culture/eacea/index_en.htm

ANSÖkNINGAR
Kom ihåg att MEDIA Desk kan hjälpa 
till med råd och genomläsning vid an-
sökningsförfaranden. Konsultera oss 
gärna!
 

EU-kONFERENS I wIEN
Den 2-3 mars arrangerades en expert-
konferens med syftet att stärka de krea-
tiva branscherna i Europa mot bakgrund 
av den s.k. i2010-strategin. 

Huvudsyftet var att skapa medvetenhet 
kring det omfattande utbud av ekono-
miska, sociala och juridiska frågor som 
är knutna till de kreativa branscherna, 
där filmindustrin är en. Idag behövs
gemensamma riktlinjer för att länka 
samman de olika områdena såväl på 
europeisk som på nationell nivå. 
Konferensen tog sin utgångspunkt i det 
strategiska ramverk som kommissionen 
lade fram under mötet i Lissabon våren 
2005: ”i2010 – Det europeiska informa-
tionssamhället för tillväxt och sysselsätt-
ning”. Strategin antog som målsättning 
att Europa ska ”bli den mest konkur-
renskraftiga, dynamiska kunskapsbase-
rade ekonomin i världen, i stånd till en 
hållbar ekonomisk tillväxt med mer och 
bättre arbetstillfällen och större social 
sammanhållning.   

Från Sverige deltog representanter från 
departement och näringsliv. Läs mer på 
www.contentconference.at

PORTO 
BETALT

SVERIGEB

Eurimages

Vid det 99:e beslutsmötet för Eurima-
ges i mars fick filmen Summer of the 
Flying Saucer stöd. Huvudproducent är 
det irländska bolaget Magmafilm och 
filmen kommer att samproduceras med 
Tyskland och Sverige. Svensk producent 
är Fido Film, Fredrik Zander. Filmen 
kommer att få en skandinavisk prägel 
bland annat genom den svenska skåde-
spelaren Aliette Opheim (Sandor slash 
Ida) och norske Sven Nordin (Elling) 
som båda är klara för medverkan. 

Dessutom fick det turkiska bolaget Pi 
Film Produksiyon, Reklam Pazarlama 
Tic.A.S. stöd för distribution av den 
svenska filmen Storm. 

ANSÖkNINGS- OCh BESLUTSDATUM 
2006 
12 maj   25-28 juni
21 augusti  8-11 oktober
16 oktober  3-7 december 
Observera att första inspelningsdag mås-
te ligga efter den sista dagen för mötet 
då ansökan behandlas. Ansökningshand-
lingar och information om växelkurser 
och annat finns på  www.coe.int/T/E/
Cultural_Co-operation/Eurimages

Fortbildningsstöd

SFI:s fortbildningsstipendium kan också 
sökas av den som planerar att söka en 
MEDIA-stödd vidareutbildning. Ta gärna 
kontakt med fortbildningskonsulenten i 
i samband med att du söker till den ut-
bildning du vill gå. Ansökningsdatum för 
fortbildningsstöd är 1 juni, 1 september 
och 1 december 2006. 
 
Det finns även ett särskilt stöd för kvinn-
liga filmskapare som är avsett för praktik  

på en långfilmsproduktion under cirka 
två månader. Det gäller såväl manusför-
fattare som regissörer. Stödet kan sökas 
när som helst under året och behandlas 
löpande. www.sfi.se/fortbildning

Resultat tv-distribtion

2005 års resultat för tv-distribution  
(utlysning 87/2004) är det högsta som 
tilldelats svenska bolag för detta stöd  
under MEDIA Plus, totalt 1 253 000 euro: 
Yellow Bird Productions AB 
500 000 euro för Wallander
AB Svensk Filmindustri 
330 000 euro för Kronprinsessan
WG Film AB 
48 000 euro för Thin Ice
Tre Vänner Produktion AB  
270 000 euro för Brandvägg
Folke Rydén Production AB                     
45 000 euro för Generation Tsunami
Firstfilm & Television AB 
60 000 euro för Hur man dansar med 
björnar

MEDIA Desk Sverige 
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 
Tel: 08-665 12 05/07, Fax: 08-666 37 55  
E-post: mediadesk@sfi.se, Internet: www.mediadesk.se

A programme of the European Union


