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Nytt utvecklingsstöd utlyst

Informationsmöten i hela Sverige
Information om de nya reglerna för  
utvecklingsstöd, stöd till tv-distribution 
samt tillgång till finansiering (i2i Audiovi-
sual) kommer att hållas på följande platser:
Malmö 17 september kl 10.00-12.00 
Stockholm 18 september kl 14.00-16.00
Göteborg 21 september kl 13.00-15.00
För anmälan och ytterligare information 
kontakta MEDIA Desk.

Enklare att söka utvecklingsstöd
Årets utlysning (16/07) innebär en viss 
förenkling av regler och ansökningshand-
lingar. Detta har bland annat inneburit en 
minskning av antalet sidor i riktlinjer och 
formulär. Nedan följer en sammanfattning 
av de nya reglerna:

Enskilt projekt
Kan sökas för utveckling av ett projekt för 
den europeiska marknaden: drama minst 
50 min, animation minst 24 min eller doku-
mentär minst 25 min. Det sökande bolaget 
ska vara huvudproducent.
För ansökan krävs ett referensverk som 
uppfyller ovanstående krav samt har fått 
kommersiell distribution efter 1 januari 
2005. Sökt belopp kan anges mellan 10 000 
euro och 60 000 euro. Beloppet ska uppgå 
till max 50% av utvecklingskostnaderna.

Slate Funding
Slate funding kan sökas för utveckling av 
3-6 projekt för den europeiska marknaden: 
drama minst 50 min, animation minst 24 
min eller dokumentär minst 25 min. Det sö-
kande bolaget ska vara huvudproducent. 
För svenska sökande krävs ett referensverk 
som uppfyller ovanstående krav samt har 
fått internationell kommersiell distribution 
inom 5 år före ansökningsdatum.
Sökt belopp kan anges mellan 70 000 euro 
och 190 000 euro totalt. Beloppet ska upp-
gå till max 50% av utvecklingskostnaderna 
för projekten.

Slate Funding 2nd stage
Slate funding 2nd stage kan i år sökas av 
bolag som beviljats någon form av Slate 
Funding under 2005, 2006 eller 2007 och 
gått i produktion med minst ett av projek-
ten. I övrigt gäller liknande kriterier som 
för Slate Funding.

Interaktiva verk (Utlysning 17/07)
Kan sökas för utveckling av en prototyp till 
ett interaktivt verk för dator, Internet, mo-
biltelefon, spelkonsol eller handhållen spel-
konsol. En europeisk dimension bör finnas. 
Projektet ska innehålla narrativa och inno-
vativa element. Stöd kan även sökas för 
formatutveckling för digital tv, Internet och 
handhållna konsoler. För ansökan krävs ett 
referensverk som uppfyller ovanstående 

krav samt har fått kommersiell distribution 
efter 1 januari 2005. 
Varje bolag kan inkomma med två an-
sökningar per utlysning. Sökt belopp kan 
anges till mellan 10 000 och 100 000 euro. 
Beloppet ska uppgå till max 50% av utveck-
lingskostnaderna.

Utvärdering av ansökningar
Följande typer av projekt kommer att ges 
extra poäng i utvärderingen av ansökning-
arna:
• Projekt som kommer från ett land med 
låg produktionskapacitet, till exempel  
Sverige.
• Projekt från bolag som tidigare produce-
rat verk med utvecklingsstöd från MEDIA.
• Projekt som har deltagit i en MEDIA- 
finansierad utbildning (gäller ej Slate Fun-
ding).

MEDIA New Talent
Stödordningen MEDIA New Talent har 
upphört. MEDIA New Talent Award ersätts 
av MEDIA European Talent Prize som för 
första gången delas ut i Cannes 2008.

Ansökningsförfarande
Riktlinjer och ansökningshandlingar finns 
att ladda hem från www.mediadesk.se. Vi 
rekommenderar sökande att kontakta  
MEDIA Desk för information och stöd i  
ansökningsprocessen. Sista ansökningsda-
tum är 15 november 2007 och 15 april 2008.

Övriga utlysningar

FESTIVALSTÖD
Nu finns en aktuell utlysning för festival-
stöd (18/2007). Stödet syftar i huvudsak 
till att förenkla och uppmuntra marknads-
föring och spridning av europeiska verk i 
samband med europeiska filmfestivaler. 
Uppsala kortfilmfestival och BUFF är exem-
pel på svenska festivaler som tidigare bevil-
jats stöd. Ansökningsdeadline är 15 oktober 
2007 för festivaler som äger rum mellan 
1 maj och 31 oktober 2008, samt 30 april 
2007 för festivaler som äger rum mellan 1 
november 2008 och 30 april 2009.
Riktlinjer, ansökningshandlingar och bud-
getformulär hittar ni på www.mediadesk.
se. Kontakta gärna oss på desken för vidare 
information och rådgivning innan ni sätter 
igång med ansökan.

Young Freud in Gaza av PeÅ Holmquist och Suzanne Khardalian. Filmen fick utvecklingsstöd av MEDIA  i 
fjol och har beräknad premiär våren 2008. Foto: PeÅ Holmquist



Dokumentär mötesplats

I tre dagar, 7-9 november, hålls en ny 
mötesplats för dokumentären på Loka 
Brunn i Bergslagen i norra Örebro. 
- NEODOC är en intim mötesplats kring 
den sociala dokumentären med interna-
tionellt erkända föreläsare. Dessutom är 
det en unik möjlighet att vara observatör 
på en pitchning med internationella 
finansiärer, berättar Maria Rinaldo, 
dokumentärfilmare från produktionsbo-
laget Documentary group som är initia-
tivtagare till NEODOC tillsammans med 
Mötesplats Hällefors.

Genom samarbete med den internatio-
nella MEDIA-kursen ESoDoc och deras 
föreläsare ges en unik möjlighet för 
svenska filmare att lyssna på internatio-
nella seminarier och lära sig mer om hur 
en pitch går till. 
 - Jag gick ESoDoc förra året och kände 
att kombinationen att utveckla den soci-
ala dokumentären och förmedla kunska-
pen om hur man pitchar sitt projekt låg i 
linje med vad vi själva arbetar med. När 
ESoDoc behövde en ny partner fick jag 
Hällefors kommun och Regionförbundet 
i Örebro att bli den partnern, berättar 
Maria Rinaldo.
Under september kommer program för 
NEODOC och mer information finnas på:  
www.hellefors.se/upplevelse/neodoc

Kurser och seminarier

BERLINALE TALENT CAMPUS
9-14 februari i Berlin, Tyskland
Under sex dagar får unga filmarbetare 
möjlighet att delta i workshops, föreläs-
ningar och träffa experter och hundra-
tals filmare från andra länder. 2008 års 
tema är “Screening Emotions – Cinema’s 
Finest Asset” och den som önskar delta 
skickar in sin kortfilm på detta tema eller 
en 1 minut lång film om vad som helst. 
Manusförfattare, scenografer, ljudingen-
jörer och kompositörer kan i stället söka 
med arbetsprover. Sista ansökningsda-
tum är 15 oktober. 
www.berlinale-talentcampus.de

CARTOON MASTERS: 
CARTOON FEATURE
14-16 november, Potsdam, Tyskland
Tredagarskursen Cartoon Feature tar 
upp frågor kring skapande, finansiering 
och marknadsföring av animerad lång-
film. Sista ansökningsdatum är 5 novem-
ber. www.cartoon-media.be

MEDIAMATIC: NEW MEDIA WORK-
SHOPS - PARTICIAPTORY WEB LAB 
26-30 november, Amesterdam,  
Nederländerna
Kursen introducerar nya interaktiva tek-
nologier och web-tekniker. Hur kan man 
använda sig av dessa och utveckla nya 
användningsområden som professionell 
aktör? Kursen äger rum under IDFA. 
Sista ansökningsdatum är 9 november. 
www.mediamatic.net/workshops

DISCOVERY CAMPUS: 
OPEN TRANINg SESSION 2007
14-16 september, Timisoara, Rumänien
Helgkonferens för dokumentärbran-
schen med presentationer, fallstudier 
och paneler. Temat är östeuropeisk sam-
produktion och distribution. Sista ansök-
ningsdatum är 7 september.  
3-4 november, Leipzig, Tyskland
En presentation av de projekt som  
deltagit i Discovery Campus Master-
school under året. Pitchning-sessioner 
och möten med finansiärer. För mer in-
formation se www.discovery-campus.de

ESSENTIAL LEgAL FRAMEWORK –  
EUROPEAN CO-PRODUCTION:  
LEgAL AND FINANCIAL ASPECTS 
24-28 oktober, Mallorca, Spanien 
Samproduktioner inom EU har komplexa 
och varierande legala aspekter att ta 
ställning till. Hur bör man handskas med 
skatteregler, internationell kontrakts-
skrivning, produktion och distribution? 
Produktionsbolag, jurister, konsulter och 
liknande uppmanas ta del av denna kurs 
som ger en överblick av föränderliga 
juridiska och finansiella förhållanden. 
Ansökningsdeadline löpande i oktober.  
www.epi-medieninstitut.de

EURODOC 2008 
Eurodoc 2008 består av tre veckolånga 
workshops. Kursen är främst för produ-
center till dokumentärprojekt med inter-
nationell potential, men även regissörer 
och beslutsfattare från dokumentärbran-
schen uppmanas att delta. Träffarna har 
fokus på utveckling, finansiering och 
slutligen möte med inköpare och poten-
tiella partners. Sista ansökningsdatum är 
3 december. www.eurodoc-net.com

FILM BUSINESS SCHOOL
21-24 november i Sofia, Bulgarien
En workshop med mål att utarbeta en 
finansieringsplan till ett pågående inter-
nationellt filmprojekt. Yrkesverksamma 
delar med sig av sina kunskaper i denna 
kurs där finansiering, utveckling, distri-
bution, försäljning, juridiska strukturer 
och förhandlingsteknik kommer att 
behandlas. Sista ansökningsdatum är 22 
oktober. www.mediaschool.org

DISCOVERY CAMPUS:
MASTERSCHOOL 2008
En utbildning för dokumentärproducen-
ter under tio månader 2008. Genom fyra 
workshops får 15 deltagare möjlighet 
att utveckla sina projekt med fokus på 
manus, finansiering, distribution. Den 
avslutande workshopen avslutas med 
pitchning för internationella beslutsfat-
tare. Kursen är gratis men utbildnings-
kostnaden ska återbetalas om projektet 
går i produktion. Sista ansökningsdatum 
är 30 september.  
www.discovery-campus.de 

NIPKOW PROgRAMM
Nipkow förmedlar praktikplatser på 3-6 
månader på film- och medieinstitutioner 
i Europa. Syftet är att hjälpa yrkesverk-
samma att bredda sina kontaktnät. Varje 
år väljer en jury ut 24 deltagare. Sista 
ansökningsdatum är 30 september. 
www.nipkow.de

STRATEgICS - FILM MARKETINg 
WORKSHOP
6-9 december, Luxemburg
Förutom affisch och trailer; hur skapar 
man en säljbar image för sin film? Del-
tagare får skapa en marknadsföringplan 
och lär sig marknadsföra ett projekt från 
manus- till distributionsstadiet.
Sista ansökningsdatum 6 november. 
www.strategics.lu

THE ANIMATION WORKSHOP:
CONCEPT DEVELOPMENT FOR 
ANIMATED FEATURES AND TV-SERIES
1-12 oktober, Viborg, Danmark
En 10 dagar lång intensivkurs som ana-
lyserar hur man praktiskt skapar och 
säljer animerade filmer och tv-program. 
Kursen består dels av föreläsningar om 
konstnärliga element, format och struk-
turer och dels av möten då deltagarna 
får möjlighet att utveckla egna projekt. 
Sista ansökningsdatum för kursen är 10 
september. www.animwork.dk
 

FLER KURSEROCH MER 
INFORMATION HITTAR DU På  

www.mediadesk.se

Vy över Bergslagen, där seminariet äger rum. 



Marknader och festivaler

UPPSALA KORTFILMFESTIVAL
22-28 oktober, Uppsala
Sveriges nationella kortfilmfestival. En 
mötesplats för kortfilmsälskare från när 
och fjärran. Under sju dagar kommer 
över 300 kortfilmer från hela världen att 
visas på fyra biografer i centrala Upp-
sala. www.shortfilmfestival.com

M:DOX 
26-28 oktober i Malmö
Nationell branschträff för dokumentär-
filmare, finansiärer och distributörer. 
Under årets M:Dox hålls bland annat 
seminarier, work-in-progress, diskussion 
om dokumentärfilm i olika distributions-
fönster och fest. Här visas också ett urval 
av filmerna från Nordisk Panorama. 
MEDIA Desk finns på plats och bjuder på 
frukostseminarium den 28 oktober med 
ett work-in-progress kring en aktuell 
svensk dokumentär. För program och 
ackreditering se www.filmiskane.se

BALTIC EVENT:
CO-PRODUCTION MARKET
2-6 december, Tallinn, Estland
Som en del av Tallinn Black Nights Film 
Festival arrangeras för tredje gången 
Baltic Event; ett samproduktionsmöte 
för nordiska, baltiska och östeuropeiska 
långfilmsproduktioner. Enskilda möten 
mellan producenter och finansiärer äger 
rum; en viss nationell finansiering ska 
redan finnas på plats. Projekt anmäls 
kostnadsfritt senast 15 september via 
www.poff.ee

NORDISCHE FILMTAgE LÜBECK
31 oktober -5 november, Lübeck,  
Tyskland
Nordiska filmdagar med det senaste av 
spel-, kort- och dokumentärfilm från 
Danmark, Estland, Finland, Island, Lett-
land, Litauen, Norge och Sverige. Det 
finns även en barn- och ungdomsfilms-
sektion, och en retrospektiv som behan-
dlar uvalda delar av filmhistorien. Se 
vidare www.filmtage.luebeck.de

CINEMART
27- 31 januari, Rotterdam,  
Nederländerna
Världens äldsta samproduktionsforum, 
och även ett av de viktigaste, går av sta-
peln under filmfestivalen i Rotterdam. 
CineMart tar emot spelfilms- och doku-
mentärprojekt med potential för interna-
tionell biografdistribution. Projekten kan 
vara i olika stadier av produktion, men 
ett färdigt manus måste finnas. Anmälan 
är kostnadsfri och sker senast 1 oktober 
via www.filmfestivalrotterdam.com

FESTIVAL DU COURT MÉTRAgE DE 
CLERMONT-FERRAND
1-9 februari 2007 i Clermont-Ferrand, 
Frankrike
Den internationella kortfilmfestivalen i 
Clermont-Ferrand tar emot anmälningar 
till tävlingssektionen fram till den 15 
oktober 2007 via www.clermont-filmfest.
com. Filmer som valts ut till programmet 
kan även delta i filmmarknaden, med se-
naste ansökningsdatum 16 november.

BERLINALE
7-17 februari 2008 i Berlin, Tyskland
För 58:e gången hålls det filmfestival i 
Berlin. För att ackreditera sig till mark-
naden EFM bör man anmäla sig innan 15 
december. För information om filman-
mälan, programmet, marknadsplatsen - 
se festivalens hemsida: www.berlinale.de
10-12 februari hålls Berlinale Co-produc-
tion Market, en mötesplats för producen-
ter, finansiärer, tv-bolag och säljagenter 
som arbetar med internationell sampro-
duktion av spelfilm. Här får producenter 
möjlighet att presentera sitt projekt och 
hitta samproduktionspartners och/eller 
finansiärer till det. Dessutom ges work-
shops, fallstudier, och goda möjligheter 
att skapa nya kontakter. För mer infor-
mation och regler se hemsidan ovan. 
Sista anmälningsdatum är 1 november.

gÖTEBORg INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL
25 januari – 4 februari 2008 i Göteborg
Nordens största filmfestival och mötes-
plats för den svenska filmbranschen. 
Bland annat med Nordic Event - mark-
nadsplatsen för ny nordisk film, som 
äger rum under festivalens sista helg. 
Anmälan av svensk lång- och kortfilm 
ska ske senast 19 oktober, nya regler  och 
blanketter finns på www.filmfestival.org

CARTOON MOVIE
5-7 mars 2008 i Potsdam, Tyskland
I Babelsberg Studio utanför Berlin träf-
fas europeiska producenter av animerad 
långfilm för att diskutera finansiering 
och samarbete över nationella gränser. 
De får också chansen att presentera sina 
projekt för de beslutsfattare, investerare 
och distributörer som finns på plats. 
Deltagande projekt ska anmälas senast 
30 november. Mer information finns på 
www.cartoon-media.be

FLER MARKNADER OCH MER 
INFORMATION HITTAR DU På  

www.mediadesk.se

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline
Utveckling 16/2007 15 november, 15 april

Interaktiva verk 17/2007 15 november, 15 april

Säljagenter 24/2007 15 november

Biografdistr. Selektivt 04/2007 1 december

TV-distribution 06/2007 2 november 

Marknadsföring 14/2007 7 december

Festivaler 18/2007 15 oktober, 30 april
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Nyheter

PERSONALNYTT På MEDIA DESK 
Ulrika Nisell är från september tillbaka 
från föräldraledighet på deltid. Det inne-
bär att personalen på MEDIA Desk Sveri-
ge består av (från vänster): Ulrika Nisell, 
Sara Nordlund och Henrik Schmidt. 

EU:S KULTURPROgRAM UTLYST
En ny utlysning har nyligen publicerats 
inom ramen för EU:s Kulturprogram 
(2007-2013). Kulturorganisationer har 
bland annat möjlighet att söka stöd för 
kulturella samarbetsprojekt, litterär 
översättning och speciella kulturaktivite-
ter utanför Europa. För mer information 
och övriga stöd inom programmet besök 
www.kulturradet.se/eu.

EUROPEISKT KULTURFORUM
Inom ramen för Portugals ordförande-
skap i EU arrangeras den 26–27 septem-
ber ett stort europeiskt kulturforum i 
Lissabon. Evenemanget anknyter till det 
Meddelande om en Europeisk agenda för 
kultur i en globaliserad värld som EU-
kommissionen presenterade i maj 2007 
http://ec.europa.eu/culture/eac/commu-
nication/comm_en.html
Med detta forum vill kommissionen nå 
en bred publik av nätverk, organisatio-
ner och beslutsfattare från kulturlivet 
och det civila samhället i Europa. Tre 
huvudteman som ansluter till målen för 
den europeiska agendan kommer att 
behandlas:
– Interkulturell dialog
– Kulturekonomi
– Europa och övriga världen
Mer information: www.culturalforum.pt 

NY SAMORDNARE FÖR EU-FRågOR På 
KULTURDEPARTEMENTET
Marija Milivojevic, tidigare medarbetare 
vid Kulturkontakt Sverige, är fr.o.m. den 
20 augusti samordnare för EU-frågor på 
Kulturdepartementet. Hon kan nås på:
marija.milivojevic@culture.ministry.se.

FLER NYHETER OCH MER 
INFORMATION HITTAR DU På  

www.mediadesk.se

PORTO 
BETALT

SVERIGEB
Eurimages

Vid det senaste beslutsmötet fick Lukas 
Moodyssons internationella sampro-
duktion Mammut 600 000 euro i stöd. 
Filmen produceras av Memfis med sam-
producenten Zentropa i Tyskland och 
Danmark. Den franska filmen Les Gran-
des Personnes i regi av Anna Novion som 
samproduceras av  svenska bolaget dfm 
fiktion fick 250 000 euro. Dessutom be-

viljades den svenska distributören Starlet 
Media stöd för att distribuera Love Fair 
av Dusan Milic, Serbien. Eurimages har 
slutligen lanserat ett särskilt stöd för di-
gitalisering av redan stödda filmer. 

ANSÖKNINgS- OCH BESLUTSDATUM 
Ansökan  Beslut
22 oktober  16 - 18 december
14 januari 2 - 4 mars
17 mars  4 - 6 maj
7 maj   29 juni - 1 juli

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/eurimages

Fortbildningsstöd

Det är återigen möjligt att söka SFIs fort-
bildningsstöd för den som vill gå någon 
av de MEDIA-stödda vidareutbildningar-
na. Stöd kan endast sökas av etablerade 
och aktiva filmarbetare och huvudsakli-
gen manusförfattare, regissörer och 

producenter. Ansökningar behandlas lö-
pande och svar kommer inom sex veckor. 
För ansökan och riktlinjer se www.sfi.se/
fortbildning eller kontakta MEDIA Desk.

Nya resultat

Samtliga redan publicerade resultat för 
2007 återfinns på www.mediadesk.se 

i2i Audiovisual (13/2006)

Tre Vänner Kid Svensk 15 583 

S/S Fladen Underbar och 
älskad av alla 

10 572 

Migma Film Varg 50 000

Säljagenter (07/2006)

NonStop Sales 28 411

Svensk Filmidustri 25 016

MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare för MEDIA Info), 
Henrik Schmidt, Sara Nordlund 
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

Handläggarenhet för bland annat 
MEDIA-programmet i Bryssel.
Post: Education, Audiovisual &  
Culture Executive Agency (EACEA),  
MEDIA Programme, Bour 3/30,  
B-1049 Bryssel
Kurir: Education, Audiovisual &  
Culture Executive Agency (EACEA),  
MEDIA Programme, Bour 3/30,  
Avenue du Bourget 1, B-1140 Evere 
Besök: Rue Colonel Bourg 135, 
Bryssel
Internet: MEDIA:s internationella  
hemsida: www.ec.europa.eu/media


