
EU-produktioner ökar 

European Audiovisual Observatory (EAO) 
presenterade delar av sin årliga statistik 
under årets Cannesfestival. Under 2008 
producerades 1 145 filmer i EU:s 27 länder, 
en stadig uppgång av produktioner sedan 
2004 med undantag av 2007. Av dessa 
filmer är 878 spelfilmer och 278 dokumen-
tärer. I USA däremot, har antalet produk-
tioner sjunkit sedan 2005, och låg förra 
året på 520 stycken. Inom EU-länderna har 
produktionen av helt nationella filmer ökat 
från 632 stycken år 2007 till 675 stycken år 
2008. Antalet samproduktioner är stabilt 
med 203 stycken. Ökning av produktionen 
har skett i bland annat Italien (+37), Irland 
(+16), Tyskland (+12) och Frankrike (+11). 
Sverige har en annan utveckling. Enligt 
Svenska Filminstitutets filmdatabas har an-
talet premiärsatta långa svenska spelfilmer 
minskat sedan 2006. Antalet internatio-
nella samproduktioner ligger någorlunda 
stabilt, men de helt svenska produktioner-
na har halverats.  

Aktuellt stöd: i2i Audiovisual

Producenter som i sitt projekt har kost-
nader för completion bond, produktions-
försäkringar eller finansiella kostnader 
(räntor) som uppgår till motsvarande minst 
8 300 euro kan söka i2i Audiovisual. Stöd 
kan beviljas för 60% av kostnaderna (5 000 
till 50 000 euro per projekt). Ett bolag kan 
söka för maximalt två projekt per år. Om 
projektet är en samproduktion med andra 
europeiska länder eller har utvecklingsstöd 
från MEDIA finns goda chanser att beviljas 
i2i Audiovisual.  
   Aktuell utlysning (28/2008) har sin sista 
deadline 7 juli 2009. Den gäller för projekt 
som har tecknat kontrakt för stödberät-
tigande kostnader mellan 1 januari och 30 
juni 2009. Riktlinjer och ansökningshand-
lingar finns på www.mediadesksverige.eu 
 

Aktuellt stöd: Tv-distribution

Producenter kan söka stöd för produktion 
av TV-program med en längd om minst 
50 minuter för drama eller 25 minuter för 
kreativa dokumentärer och animerade 
program. Minst 50% av produktionsbud-
geten ska vara finansierad och minst tre 
TV-kanaler från olika länder involverade i 
projektet. Stödet är ett rent bidrag och kan 
utgöra maximalt 12,5% av totalbudgeten för 
tv-drama och animerade program och ända 
upp till 20% för dokumentärer. 
   Aktuell utlysning (20/20008) har dead-
line 26 juni 2009. Riktlinjer och ansökan 
finns på www.mediadesksverige.eu 

Nyhetsbrev från  
MEDIA Desk Sverige
Nr 45 • juni 2009

info

Aktuella utlysningar
Stöd          Utlysning   Deadline 
Tv-distributionsstöd                  20/2008 26 juni  
Biografdistribution selektivt     22/2008 1 juli 
i2i Audiovisual            28/2008 7 juli 
Pilotprojekt            01/2009 15 juli  
Video on Demand - Digitalbio  02/2009 15 juli 
Fortbildningsanordnare            04/2009 7 augusti 
Marknadsföring            09/2009 7 augusti

Den nya svenska spelkonsolen som fått MEDIA-stöd. Foto: Kim Björklund / Movinto Fun 

BodyBug Movement Companion är en liten robot som både känner av rörelse och kan 
röra sig själv – en bärbar och digital danskompis. MEDIA ger 100 000 euro till utveck-
lingen av spelet Dancing Star for BodyBug Movement Companion, där spelarna kan skapa 
egna danser och visa upp sina ”moves”.
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Nya MEDIA-resultat

  

Eurimages

ANSökNINgS- och BESlUTSDATUM 
Ansökan  Beslut
5 oktober 14-16 december
www.coe.int/eurimages

Fortbildningsstöd

För den som vill gå någon av de 
MEDIA-stödda vidareutbildningarna är 
det möjligt att söka SFI:s fortbildnings-
stöd. Stöd kan endast sökas av etable-
rade och aktiva filmarbetare och huvud-
sakligen manusförfattare, regissörer och 
producenter. För ansökan och riktlinjer 
se www.sfi.se/fortbildning

Kurser och seminarier

AcE PRoDUcERS NETWoRk
Krav för att få delta i ACE är att man har 
producerat minst en långfilm och har ett 
långfilmsprojekt under utveckling. Kur-
sen innehåller bland annat internationell 
manusutveckling, finansiering, distribu-
tion och marknadsföring. Undervisning 
sker genom fallstudier, pitching, interak-
tiva diskussioner och finansieringspla-
nering. Efter kursen finns möjlighet att 
stanna kvar i nätverket av ACE-produ-
center. 22 juni är sista ansökningsdatum. 
www.ace-producers.com
 
SoURcES 2
10-18 november 2009 i Graz, Österrike
Manusutvecklingskurs som genomförs 
med projekt. Under sju dagar ägnar man 
sig åt drama och kreativ dokumentär för 
tv eller bio. Kursen fortsätter sedan med 
handledning på distans och avslutas med 
en kort träff som ägnas åt projektet. Fler 
teammedlemmar än manusförfattaren 
uppmuntras att delta. Sista ansöknings-
datum är 1 juli. www.sources2.de

3D ARTIST FoR ANIMATED FEATURES, 
TV-SERIES AND gAMES
7 sept - 11 dec 2009 i Viborg, Danmark 
 14 veckor lång 3D-kurs för erfarna ani-
matörer som vill arbeta med datorspel, 
tv-serier och långfilm. Ansökningsdead-
line 10 augusti. www.animwork.dk 

ARchIDoc 
Oktober 2009 - januari 2010 i Prag,  
Tjeckien och Paris, Frankrike
Dokumentärfilmskurs som handlar om 
hur man ur arkivmaterial kan skapa 
originella och angelägna dokumentärfil-
mer. Kursen pågår under fyra månader 
och äger rum vid tre tillfällen. Den som 
söker kursen ska ha ett dokumentärpro-
jekt i utveckling som bygger på arkivfilm 
eller andra arkivbilder. Sista ansöknings-
datum är 1 september. www.femis.fr 

DocUMENTARY cAMPUS 
MASTERSchool
Februari-oktober 2010
En kurs i form av en serie workshops 
för dokumentärfilmare som behandlar 
manus, finansiering, marknadsföring och 
pitching för dokumentärprojekt i utveck-
ling. Deadline september/oktober 2009.  
www.documentary-campus.de

EAVE WoRkShoPS 
Mars-november 2010
Producentkurs som behandlar utveck-
ling, finansiering, paketering och distri-
bution. Kursen pågår under nio månader 
med tre kurstillfällen och uppföljning 
däremellan. Syftet är att stärka produ-
center i utveckling av projekt och karriär. 
Utbildningen avslutas med en pitch inför 
europeiska beslutsfattare på toppnivå. 
Det är även möjligt att gå kursen utan 
projekt. Deadline är preliminärt 1 okto-
ber. www.eave.org

Festivaler och marknader
 
NoRDISk FoRUM
Samfinansieringsforum för dokumen-
tärer 28-29 september i Reykjavik, 
Island. Nya dokumentärprojekt presen-
teras för möjliga finansiärer. Vid tidigare 
års forum har 70-80% fått ytterligare 
finansiering till sina projekt. Deadline 
för ackreditering som observatör är 11 
augusti. www.filmkontakt.dk

cINEMART
27 januari - 7 februari 2010, Rotterdam
Samproduktionsforum som tar emot 
spelfilms- och dokumentärprojekt med 
potential för internationell biografdistri-
bution. Projekten kan vara i olika stadier 
av produktion, men ett färdigt manus 
måste finnas. Anmälan är kostnadsfri och 
sker senast 1 september 2009 via  
www.filmfestivalrotterdam.com

cARTooN FoRUM
22-25 sep i Rogaland, Norge
Europas viktigaste finansieringsforum 
för animerade tv-projekt. Arrangörerna 
har denna gång öppnat möjligheterna för 
producenter från alla nordiska länder att 
delta som observatörer, till den reduce-
rade avgiften 700 euro. Anmälan sker 
direkt till Annick Maes via adressen 
annick.maes@cartoon.skynet.be. 
www.cartoon-media.be

NoRDISk PANoRAMA MARkNAD och 
FIlMFESTIVAl 
25-30 september i Reykjavik, Island
Nordens viktigaste samlingsplats för 
kort- och dokumentärfilm. Inkluderar 
marknaden Nordisk Panorama Market. 
Sista dagen för ackreditering är 11 au-
gusti. www.nordiskpanorama.com
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Tv-distributionsstöd (20/2008)                     euro

Folke Rydén Produktion
The Last Cod 30 000

Biospheric Pictures The Plan 150 000

MTG Modern Studios Production
Johan Falk 300 000

Bigrafdistribution selektivt  (22/2008)        euro

Atlantic Film
Första dagen på resten av ditt liv

 
7 500

Folkets Bio 
Birdwatchers
Il Divo
Mumintrollens farliga midsommar
Augustilunch i Rom

14 000
10 000
25 000
14 000

Svensk Filmindustri
Disco-Daggarna
Slumdog Millionaire

59 000 
50 000

Utveckling Enskilt projekt (24/2008)          euro

Garagefilm Callgirl 56 060

Plattform Produktion Play 50 000

Utveckling Slate Funding (24/2008)            euro

Yellow Bird Entertainment Fiktion 190 000

Utveckling Slate Funding 2nd Stage             euro

Story Dokumentär, Animation 152 500

Tre Vänner Produktion Fiktion 190 000

Utveckling Interaktiva verk (25/2008)        euro

Movinto Fun
Dance Star for BodyBug 
Movement Companion 100 000

i2i Audiovisual (28/2008)                              euro

DFM Fiktion Sound of Noise 50 000

Migma West Miss Kicki 9 604

Yellow Bird W-2 Wallander II 50 000


