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Fångar på kajen i Malmö 1945. Arkivbilden är en del av det material som används i det MEDIA-
stödda dokumentärfilmsprojektet Survivors. Foto: SVT

Nya utvecklingsstöd

INforMAtIoNSMötEN oM DEN NyA
utlySNINgEN
Utvecklingsstöd kan sökas av oberoende 
producenter för utveckling av projekt för 
den europeiska marknaden. Ansöknings-
deadlines för de nya stöden är 27/11 2009 
samt 12/4 2010. För att underlätta ansök-
ningsförfarandet ordnar MEDIA Desk Sveri-
ge varje år informationsmöten om vad man 
ska tänka på i en ansökan. I år ger Ulrika 
Nisell informationsmöten i Göteborg och 
Stockholm. Dessutom kommer Virve In-
dren, handläggare för de nordiska länderna 
att besöka Filmhuset i Köpenhamn. Hon 
kommer att tala om goda strategier i ansök-
ningar och svårigheter som kan uppstå. Då 
kommer det även att finnas möjlighet till 
personligt möte med Virve.  

Tider för möten
Köpenhamn, 8 oktober kl. 13.30-16.30
Stockholm, 9 oktober kl. 11-13
Göteborg, 13 oktober kl. 13-15

För anmälan och mer information till 
Stockholm och Göteborg kontakta MEDIA 
Desk Sverige och till Köpenhamnsmötet, 
kontakta MEDIA Desk Danmark,
www.mediadeskdenmark.eu.

utvEcklINgSStöD (20/2009)
Enskilt projekt 
Stöd ges till utveckling av projekt; drama 
minst 50 minuter, animation minst 24 mi-
nuter eller dokumentär minst 25 minuter. 
Det sökande bolaget ska vara huvudpro-
ducent. För ansökan krävs ett referensverk 
som har fått kommersiell distribution efter 
1 januari 2007. Det går att söka mellan 10 
000 euro och 60 000 euro. Beloppet kan 
uppgå till max 50% av utvecklingskostna-
derna.

Slate funding
Stöd ges till utveckling av 3-6 projekt för 
den internationella marknaden. Drama 
minst 50 min, animation minst 24 min el-
ler dokumentär minst 25 min. Det sökande 
bolaget ska vara huvudproducent.

För svenska sökande krävs ett referens-
verk som har fått kommersiell internatio-
nell distribution inom 5 år före ansöknings-
datum. Det går att söka mellan 70 000 
euro och 190 000 euro totalt. Beloppet kan 
uppgå till max 50% av utvecklingskostna-
derna.

Slate Funding 2nd stage
Slate funding 2nd stage kan sökas av bolag 
som beviljats någon form av Slate Funding 

mellan år 2006 och 2009 och gått i produk-
tion med minst ett av de stödda projekten. 
I övrigt gäller liknande kriterier som för 
Slate Funding.

utvEcklINgSStöD (21/2009)
Interaktiva verk
Stöd kan sökas för utveckling av ett inter-
aktivt verk som exempelvis ett dataspel. 
Sökande bolag måste vara majoritetsägare 
av rättigheterna till verket. Nytt för i år är 
att man endast kan söka utvecklingsstöd 
för interaktiva verk som kompletterar ett 
europeiskt filmprojekt.

Stödet kan användas för att finansiera 
delar av utvecklingskostnaderna av ett verk 
fram till en första spelbar applikation. Ver-
ket ska vara speciellt utvecklat för åtmins-
tone en av följande plattformar: Internet, 
PC, konsol eller interaktiv tv. Spelet bör 
innehålla en påtaglig interaktivitet med en 
berättande del samt originalitet och kreati-
vitet. Det bör också vara nyskapande i jäm-
förelse med redan existerande verk och ha 
en kommersiell europeisk potential.

Hur HAr DEt gått för SvErIgE?
Under 2009 fick 16 svenska bolag utveck-
lingsstöd. 8 enskilda projekt, 7 slate fun-
ding och 1 interaktivt verk. Det placerar 
Sverige strax under de fem stora länderna 
och Danmark i antalet beviljade stöd.

Ser vi enbart på beviljade stöd till drama, 
dokumentärer och animation ligger Sverige 
högst i Norden med 6% av de totala bevil-
jade stöden.
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Kurser och seminarier
 
cArtooN MAStEr: fEAturE
20-22 oktober i Málaga, Spanien Tema 
animerad långfilm: marknadsföring, di-
gital distribution, försäljning, merchan-
dising, DVD, fallstudier, nätverkande. 
Årets tredagarskonferens äger rum i 
Málaga i Spanien. Sista ansökningsda-
tum 9 oktober.
www.cartoon-media.be/masters

DIgItAl proDuctIoN cHAllENgE
3-5 december i Zürich, Schweiz
Focal ger denna kurs där man fokuserar 
på produktionens arbetsflöde i den digi-
tala eran och ger både en översikt och in-
sikt i produktionsteamet. Man börjar med 
första inspelningsdag och avslutar med 
kopieleverans. En kurs för producenter, 
line-producenter, produktionsledare med 
flera. Kursen ges i Zürich i Schweiz under 
2,5 dagar i december. Sista ansöknings-
datum är 15 oktober.
 www.digiprodchallenge.net

EAvE - fIlM MArkEtINg WorkSHop
3-6 december i Luxemburg
En fyradagarskurs för producenter, dist-
ributörer, säljagenter, festival- och mark-
nadsorganisatörer m. fl. Kursen behand-
lar marknadsföring av filmprojekt. Fokus 
ligger på hur man kan etablera sin film 
på marknaden på bästa och mest kost-
nadseffektiva sätt i alla produktionsfaser.

Pitchning, manusanalys, marknadsfö-
ringsbudget, kostnadseffektiv planering, 
försäljning, juridiska frågor, PR, visuell 
kommunikation, marknader och festiva-
ler behandlas. Kursen äger rum i Luxem-
burg i december. Sista ansökningsdatum 
är 15 oktober. www.eave.org

DocuMENtAry cAMpuS: tHE Art of 
pItcHINg
24-25 oktober i Leipzig, Tyskland
Helgkonferens om aktuella ämnen inom 
dokumentärfilm. Delta i fallstudier och 
paneldiskussioner. Hör ledande personer 
i dokumentärfilmsbranschen berätta om 
sina arbetsmetoder och strategier. Denna 
konferens har temat lyckad pitchning. 
Under konferensen kommer deltagarna 
i Discovery Campus Masterschool att 
pitcha sina dokumentärprojekt för 
utvalda europeiska beslutsfattare. Sista 
ansökningsdatum är 19 oktober.
www.discovery-campus.de

EgEDA tEcHNIcAl courSE for
AuDIovISuAl proDucErS MExIco
20-22 oktober i Mexiko
En kurs med tema europeisk-latiname-
rikansk samproduktion som vänder sig 

till producenter. Deltagarna lär sig det 
senaste kring finansiering av sampro-
duktioner, lånemöjligheter, avtal och 
skattelättnader. Kursen kommer att äga 
rum i Mexiko. Kursarrangören erbjuder 
ett antal resestipendium för europeiska 
deltagare. Antagning sker löpande.
www.egeda.com

ESSENtIAl lEgAl frAMEWork:
EuropEAN co-proDuctIoN - lEgAl 
AND fINANcIAl ASpEctS 
21-25 oktober i Baden, Österrike
Vid samproduktioner mellan EU:s med-
lemsländer brottas man ofta med många 
komplexa juridiska och ekonomiska 
strukturer. Denna kurs för yrkesverk-
samma jurister och producenter ämnar 
att ge överblick över rättighetsläget samt 
ge nödvändiga juridiska kunskaper för 
film- och tv-industrin i EU.

Årets kurs äger rum i Baden, nära 
Wien i Österrike. Kursarrangören Erich 
Pommer Institut tillämpar inte sista 
ansökningsdatum utan behandlar ansök-
ningarna varefter de kommer in.
www.epi-medieninstitut.de

focAl: proDuctIoN vAluE
9-16 januari i Wien, Österrike
En kurs ämnad för i första hand regi-
assistenter, produktionsledare och pro-
jektledare för att öka sina kunskaper 
om hur en film kan produceras. Under 
sju dagar arbetar man med förberedel-
ser av fyra olika filmer, två av dessa är 
debutantfilmer med låg budget och de 
andra två mer komplicerade med en hö-
gre budget. Regissörer och producenter 
från dessa projekt kommer att delta som 
gäster i kursen och dela med sig av sina 
kunskaper. Sista ansökningsdatum är 1 
november. www.focal.ch/prodvalue

EuroDoc 2010 
Mars-september i Slovenien,
Rumänien och Ungern
Eurodoc är främst för producenter till 
dokumentärprojekt med internationell 
potential, men även regissörer och be-
slutsfattare från dokumentärbranschen 
uppmanas att delta. Träffarna har fokus 
på utveckling, finansiering och slutligen 
möte med inköpare och potentiella part-
ners. Kursen består av tre veckolånga 
workshops. Under 2010 kommer kursen 
att hållas i Slovenien i mars, i Rumänien 

i juni och i Ungern i september. Sista an-
sökningsdatum är 9 november. 
www.eurodoc-net.com

EkrAN
Mars-juni i Warszawa, Polen
Andrzej Wajdas Master School of Film 
Directing i Warszawa anordnar kursen 
EKRAN för producenter, regissörer och 
manusförfattare. Kursen låter deltagarna 
göra testinspelningar ur sina manus 
under utveckling med fokus på kreativ 
förproduktion. Flera teammedlemmar 
från samma projekt välkomnas att söka 
tillsammans. Kursen arrangeras i mars, 
april och juni, tre moduler om 7-12 dagar, 
och är kostnadsfri. Sista ansökningsda-
tum är 15 november. www.wajdaschool.pl

SourcES2
April i Rotterdam, Holland
Manusutvecklingskurs för drama och 
kreativ dokumentär för bio och tv. Kur-
sen arrangeras under sju dagar i
Rotterdam, Nederländerna. Efter de sju 
dagarna följs deltagarna och deras pro-
jekt upp under tre månader och kursen 
avslutas sedan med en endagsträff. Sista 
ansökningsdatum är 1 december.
www.sources2.de

DIgItrAININg pluS
17-21 februari i Helsingfors, Finland
MEDIA Salles ordnar denna kurs för 
europeiska biografägare som är ett 
femdagarsseminarium med syfte att ge 
deltagarna en uppdaterad och komplett 
översikt över digitala visningsmöjlighe-
ter. Föreläsningar varvas med fallstudier. 
2010 års kurs arrangeras i Helsingfors. 
Kursarrangören erbjuder att antal stipen-
dium för deltagande. Sista ansöknings-
datum är 12 januari. www.mediasalles.it

flEr kurSEr ocH MEr 
INforMAtIoN HIttAr Du på  

www.mediadesksverige.eu

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, 
producenter och fotografer.

Ansökningar behandlas löpande och 
besvaras inom sex veckor. För ansökan 
och riktlinjer se www.sfi.se/fortbildning 
eller kontakta Ulrika Nisell på MEDIA 
Desk Sverige.

Foto: Cartoon



 

för anmälan av svensk lång- och kort-
film finns på festivalens webbplats. 
www.giff.se

BErlINAlE
11-21 februari i Berlin, Tyskland
För att ackreditera sig till marknaden 
EFM ska man anmäla sig senast 15 de-
cember. Information om filmanmälan, 
programmet, marknadsplatsen finns på 
festivalens webbplats.

Festivalens första helg hålls Berlinale 
Co-production Market, en mötesplats för 
producenter, finansiärer, tv-bolag och 
säljagenter som arbetar med internatio-
nell samproduktion av spelfilm. Här får 
producenter möjlighet att presentera sitt 
projekt och hitta samproduktionspart-
ners och finansiärer till det. Dessutom 
ges workshops, fallstudier och goda möj-
ligheter att skapa nya kontakter.

Deadline för att delta i Co-production 
Market 2010 är den 29 oktober. Mer in-
formation finns på webbplatsen.
www.berlinale.de

cINEMArt 
31 jan-3 feb i Rotterdam, Holland 
Världens äldsta samproduktionsforum 
CineMart arrangeras under filmfesti-
valen i Rotterdam. CineMart tar emot 
spelfilms- och dokumentärprojekt med 
potential för internationell biografdist-
ribution. Deadline för ackreditering är 1 
december.
www.filmfestivalrotterdam.com

cArtooN MovIE
3-5 mars i Lyon, Frankrike
I Lyon, Frankrike, träffas 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 distri-
butörer som finns på plats. Deadline för 
att delta med sitt projekt är den 25 no-
vember 2009. www.cartoon-media.be

Marknader och festivaler

uppSAlA INtErNAtIoNEllA
kortfIlMfEStIvAl
19-25 oktober i Uppsala
Festivalen har fått det nationella upp-
draget av Svenska Filminstitutet att visa 
internationell kortfilm i Sverige. Under 
sju dagar ställs kortfilmen i centrum vid 
filmvisningar, diskussioner och möten 
mellan festivalbesökare.

MEDIA Desk Sverige kommer att fin-
nas på plats och bjuder in ackrediterade 
till en cocktail kl. 17 fredagen den 23 
oktober. Ta chansen att möta MEDIA 
Desk Sverige och festivalens gäster under 
trevliga former på Reginateaterns över-
våning. www.shortfilmfestival.com

M:Dox
22-25 oktober i Malmö
Nationell branschträff för dokumentär-
filmare, finansiärer och distributörer. På 
M:DOX visas ett urval av filmerna från 
Nordisk panorama. Det arrangeras semi-
narier med fokus på dokumentärfilmens 
möjligheter, pitchguide och roliga fester.

Träffa MEDIA Desk Sverige under 
 M:DOX. Vi kommer att finnas på plats 
den 22-23 oktober. Kontakta oss för att 
boka ett möte. www.mdox.se

NorDIScHE fIlMtAgE lüBEck
4-8 november i Lübeck, Tyskland
Under fem dagar visas nordisk och bal-
tisk film på Nordische Filmtage Lübeck 
som 2009 arrangeras för 51 gången. För-
utom filmvisningarna ordnas seminarier, 
paneldiskussioner och ett samproduk-
tionsmöte för tyska, nordiska och bal-
tiska projekt. Nordische Filmtage Lübeck 
är ett utmärkt tillfälle att möta tyska 
samproducenter. Sista dag för ackredite-
ring är den 15 oktober.
www.filmtage.luebeck.de

MANNHEIM-HEIDEl-
BErg fIlMfEStIvAl
5-15 november i 
Mannheim-Heidel-
berg, Tyskland
Festivalen har som 
mål att upptäcka nya 
unga talanger och vi-
sar endast filmer som 
ej visats på någon av 
de andra stora festi-
valerna som Cannes, 
Berlin m fl. Under 
festivalen arrangeras 
också det MEDIA-
finansierade samproduktions-
mötet Mannheim Meetings. Deadline för 
ackreditering är den 21 oktober.
www.iffmh.de

EuropEAN DAyS 
11-13 november i Turin, Italien
Samproduktionsforum som vänder sig 
främst till den som söker samproducent i 
Italien eller övriga Sydeuropa.

Fiktions-, dokumentär- och anima-
tionsprojekt är välkomna. European 
Days innehåller också ett konferens-
program med masterclasses, fallstudier 
och rundabordssamtal om de senaste 
trenderna och utveckling inom europeisk 
filmfinansiering. Årets upplaga har även 
ett särskilt fokus på Cross-media och nya 
distributionskanaler som mobiler och 
internet.
www.europeandays.eu

StockHolMS INtErNAtIoNEllA 
fIlMfEStIvAl
18-29 november i Stockholm
Fler än 400 filmer visas under 12 dagars 
festival. Förutom filmvisningar arran-
geras bland annat seminarier, Work 
In Progress och fester för bransch och 
allmänhet. Regler och blanketter för an-
mälan av svensk lång- och kortfilm finns 
på festivalens webbplats. Deadline för 
ackrediteringar är den 31 oktober.
www.stockholmfilmfestival.se

götEBorgS fIlM-
fEStIvAl
29 jan-8 feb i
Göteborg
En av Nordens största 
filmfestivaler och 
mötesplats för den 
svenska filmbran-
schen med bland an-
nat Nordic Film Mar-
ket – marknadsplatsen 
för ny nordisk film, 
som arrangeras under 
festivalens sista helg. 
Regler och blanketter
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Beviljade stöd
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PORTO 
BETALT

SVERIGEB
Eurimages

ANSökNINgS- ocH BESlutSDAtuM 
Ansökan  Beslut
5 oktober 14-16 december

På grund av ändrade deadlines i sam-
band med minskat antal ansökningstill-
fällen så hänvisar vi till Eurimages webb-
plats för aktuella deadlines för slutet av 
2009 samt 2010.

Vid det senaste beslutsmötet i juni fick 
Juanita Wilsons ”As if I’m not there”, 
som samproduceras av svenska Stel-
lanova Film, 220 000 euro. ”My heart of 
Darkness” av Staffan Julén och Marius 
Van Niekerk som produceras av Eden 
Film AB stöds med 150 000 euro. Stöd 
gavs även till den lokala distributören 
av Ruben Östlunds ”De ofrivilliga” för 
biografvisning i Bosnien-Hercegovina. 
All information om Eurimages finns på 
webbplatsen.
www.coe.int/eurimages

Noterat

StArkt uppSvINg för EuropEISkA 
BIoBESök förStA DElEN Av 2009
European Audiovisual Observatory 
presenterade i september siffrorna för 
det europeiska biogåendet under första 
halvan av 2009. Mellan januari och juni 
uppskattades besöken till 348 miljoner 
vilket motsvarar en ökning på 3,8% jäm-
fört med samma period 2008.

Utvecklingen drevs primärt av en 
ökning på 14% av biobesök i Storbritan-
nien där Slumdog Millionaire var den 
mest sedda filmen. Sverige, som står 
för en ökning på 27%, är ett av många 
europeiska länder där biograferna trots 
konjunkturen haft ökat antal besök. Be-
sök gärna European Audiovisual Obser-
vatorys webbplats för mer statistik om 
europeisk film. www.obs.coe.int

MEDIA MuNDuS kluBBAS
Europarådet har tagit beslut om att ge-
nomföra det efterfrågade programmet 
MEDIA Mundus som är fortsättningen på 
det förberedande programmet MEDIA 
International.

Rådet har avsatt 15 miljoner euro för 
perioden 2011-2013 för att förbättra möj-
ligheterna för europeisk film utanför EU 

samt att underlätta visning av utomeuro-
peisk film inom EU med syfte att bredda 
urvalet för europeiska konsumenter och 
främja kulturutbyte. Mer information 
kommer snart på vår webbplats.

DAtASpElSSEMINArIuM ”plAy
for frEE”
För femte året i rad bjuder MEDIA Desk 
Danmark och den danska dataspelssko-
lan DADIU in branschen till ett seminari-
um i Köpenhamn den 19 november. Årets 
tema är ”Play for Free”. 

Seminariet handlar om den ökande 
användningen av gratisspel på nätet 
och de affärsmöjligheter som öppnas av 
denna användning. En rad experter på 
området kommer att medverka och vi 
kommer bland annat få höra Teut Wei-
demann berätta om gratisspelens snabba 
utveckling. Ben Cousins från DICE EA 
presenterar arbetet bakom Battlefield 
Heroes och Catherine Warren kommer 
att lotsa oss genom den virtuella ekono-
min.

Detta heldagsseminarium kostar 300 
DDK och du hittar program och ytterli-
gare information om evenemanget på 
MEDIA Desk Danmarks webbplats.
www.mediadeskdenmark.eu

MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare för MEDIA Info), Anders Wilhelmsson 
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 
Tel: 08-665 12 05/07  
E-post: mediadesk@sfi.se, Internet: www.mediadesksverige.eu

A programme of the European Union

Handläggarenhet för 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

Utvecklingsstöd Slate Funding
(24/2008)                                       euro

Svensk Filmindustri 170 000

Röde Orm Film 190 000

Utvecklingsstöd Slate Funding 2nd 
Stage (24/2008)

Filmlance International 190 000

Tv-distributionsstöd (20/2008)

Amp Film 56 000

WG Film 50 000

Utvecklingsstöd Enskilda Projekt 
(24/2008)                                       euro

PeÅ Holmquist Film
Grandma’s Tattoos 35 000

Strix Television
The Great Liberty 31 967

Auto Images
Survivors 40 000

Breidablick Film
Produktion
Stall Norrsken 60 000

Kasper Collin Produktion
American Jazz Musician 25 000

Firstfilm & Television
Frozen Tundra

40 000


