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Björn Runges film Happy End producerades av Trollhättan Film och fick MEDIA-stödet 
i2i  Audiovisual. Foto: Nille Leander

Nyheter

utvEcklINgS StöDEt är publIcErAt
Den 25 november infaller deadline num-
mer ett för utvecklingsstödet med en andra 
deadline 13 april. Det kan sökas för utveck-
lingskostnader (ej produktionskostnader) 
för drama, kreativ dokumentär, animation 
eller interaktiva verk. Stödet söks i god tid 
före beräknad produktionsstart och projek-
tet ska vara ämnat för kommersiell distri-
bution på tv, bio, dvd eller andra medier. 
Stödet finns antingen som stöd för ett en-
skilt projekt eller slate funding med 3-5 pro-
jekt i paket (21/2011) eller för interaktiva 
verk (22/2011). Generellt gäller att man kan 
söka för 50 % av utvecklingskostnaderna. 
Riktlinjer och ansökningshandlingar för 
dessa stöd hittar du på vår webbplats.

SNArt DAgS Att SökA 
tv-DIStrIbutIONSStöDEt
Oberoende producenter kan söka stöd för 
produktion och visning av tv-program. 
Programmet ska ha en längd om minst 50 
minuter för drama, 25 minuter för kreativa 
dokumentärer och 24 minuter för anime-
rade program. Berättigade att söka är de 
fristående bolag med tv-projekt som har 
minst tre tv-kanaler involverade från länder 
inom MEDIA-programmet. Inspelning får 
inte ha påbörjats innan ansökan lämnas 

in och projektet måste kunna definieras 
som europeiskt i fråga om finansiering och 
konstnärligt deltagande. Stödet är ett rent 
bidrag som kan utgöra maximalt 12,5 % av 
totalbudgeten för spelfilm och animerade 
program och ända upp till 20 % för doku-
mentärer. Maxbelopp per fiktionsprojekt är 
500 000 euro och för dokumentärprojekt 
är maxbeloppet 300 000 euro. Information 
om deadlines och ansökning finns snart på 
vår webbplats.

Ny StöDutlySNINg för 
 fIlMfEStIvAlEr
MEDIA-programmet stöder filmfestivaler 
som visar en stor andel europeisk film. Nu 
finns ansökningshandlingarna för den nya 
utlysningen av festivalstödet (29/2011) 
publicerade. Flera svenska festivaler får 
idag stöd från MEDIA-programmet. För 
att söka stödet krävs att man visar minst 
70 % europeisk film. Stödet kan användas 
för att täcka kostnader för t ex textning, 
gäster, katalogtryck och frakt av filmkopior. 
Deadlines är 31 oktober 2011 för festivaler 
som arrangeras mellan 1 maj och 31 oktober 
2012, samt 30 april 2012 för festivaler som 
arrangeras mellan 1 november 2012 och 30 
april 2013. Ansökningshandlingarna hittar 
du på MEDIA Desk Sveriges webbplats.

Eu-kOMMISSIONEN INlEDEr SAMråD 
OM MöjlIghEtErNA MED tv Och  
fIlM ONlINE
Digital teknik och internet håller snabbt på 
att förändra produktionen, marknadsfö-
ringen och distributionen av audiovisuella 
verk. Konsumenterna förväntar sig i allt hö-
gre utsträckning att kunna titta på vad som 
helst, var som helst, när som helst och via 
vilken utrustning som helst (tv, dator, spel-
konsol, bärbar medieenhet). Affärsmodel-
lerna måste utvecklas snabbt för att hålla 
jämna steg med den allt högre tekniska ut-
vecklingstakten. Den nya tekniken ger nya 
möjligheter för upphovsmän och distributö-
rer, nya förväntningar hos konsumenterna 
och i slutändan mer tillväxt och jobb.

För att ta reda på hur Europa kan ta vara 
på möjligheterna och gå mot en digital inre 
marknad har EU-kommissionen utarbetat 
en grönbok på initiativ av Michel Barnier 
(kommissionär för den inre marknaden) i 
samarbete med Neelie Kroes (vice kommis-
sionsordförande och kommissionär för den 
digitala agendan) och Androulla Vassilliou 
(kommissionär för utbildning, kultur, 
flerspråkighet och ungdomsfrågor). Grön-
boken ligger till grund för en debatt om be-
stämmelserna. Behöver de ändras, och i så 
fall hur, så att den europeiska industrin kan 
utveckla nya affärsmodeller, upphovsmän 
kan hitta nya distributionskanaler och eu-
ropeiska konsumenter kan få bättre tillgång 
till digitalt innehåll? Alla åsikter om olika 
aspekter av online-distribution av audiovi-
suella verk efterfrågas. Svaren kan lämnas 
in till och med den 18 november i år. Sam-
rådet finns på ec.europa.eu/internal_mar-
ket/consultations/2011/audiovisual_en.htm

äNNu INgEN löSNINg på prOblEMEt 
MED DubbElbESkAttNINg Av AppAr
Svenska utvecklare har hamnat i en pro-
blematisk situation vad gäller momsen på 
appar. När ett svenskt företag säljer en app 
på utländsk marknad så leder det till att 
företaget får betala moms i båda länderna. 
Företrädare för spelbranschen har flera 
gånger uppmärksammat Skatteverket på 
problemet och bett om en lösning. Enstaka 
företag har fått dispens men ännu har inga 
riktlinjer getts och situationen kan leda 
till att fler utvecklare flyttar verksamheten 
utomlands eller att potientiella investerare 
skräms bort. Källa:  Dataspelsbranschen



Kurser och seminarier

pOWr bAltIc StOrIES ExchANgE
30 november-2 december i  Tallinn
Utan författare, ingen film! POWR är en 
kurs riktad till nordiska och baltiska ma-
nusförfattare. Under tre dagar så får delta-
garna feedback på sina projekt och träning 
i att pitcha projekten. Handledare är Vale-
ria Richter och Miguel Machalski från den 
MEDIA-stödda kursen Script&Pitch Work-
shops. Kursen avslutas med en pitching in-
för inbjudna beslutstagare. Kursen arrang-
eras under Baltic Event i Tallinn och är ett 
samarbete mellan de baltiska och nordiska 
MEDIA deskarna. Intresserade manusför-
fattare skickar ett synopsis på max 3 sidor 
tillsammans med ett CV och brev (allt på 
engelska) till oss på MEDIA Desk Sverige 
senast den 1 oktober 2011. Boende, mat och 
deltagande är kostnadsfritt men kostnad 
för resa tillkommer. be.poff.ee

DIgItAl prODuctION chAllENgE
24-26 november i Oslo 
Focal ger denna kurs där man fo-
kuserar på produktionens arbets-
flöde i den digitala eran och ger 
både en översikt och insikt i pro-
duktionsteamet. Man börjar med 
första inspelningsdag och avslutar 
med kopieleverans. En kurs för 
producenter, line-producenter och 
produktionsledare med flera. Sista 
anmälningsdatum 4 oktober.
www.focal.ch/digiprodchallenge

bErlINAlE tAlENt cAMpuS 
11-16 februari i Berlin 
Berlinale Talent Campus arrang-
eras under Berlins filmfestival. Un-
der sex dagar får 350 unga filmar-
betare från hela världen möjlighet 
att delta i workshops, föreläsning-
ar och träffa experter och hundratals filma-
re från andra länder. Ansökningsperioden 
startar den 20 juli och görs online på Cam-
pus webbplats. 2012 års tema är Changing 
Perspectives. Sista ansökningsdatum är 5 
oktober. www.berlinale-talentcampus.de

EurODOc prODuctION
Mars-september i tre europeiska städer
Eurodoc är främst för producenter till do-
kumentärprojekt med internationell poten-
tial, men även regissörer och beslutsfattare 
från dokumentärbranschen uppmanas att 
delta. Träffarna har fokus på utveckling 
och finansiering och avslutas med ett möte 
tillsammans med inköpare och potentiella 
partners. Kursen består av tre veckolånga 
workshops. Under 2012 kommer kursen att 
hållas i mars, juni och september. Sista an-
sökningsdatum är 10 oktober.
www.eurodoc-net.com

ESSENtIAl lEgAl frAMEWOrk: 
 EurOpEAN cO-prODuctION - lEgAl 
AND fINANcIAl ASpEctS 
21-25 oktober i Berlin
Denna kurs för yrkesverksamma jurister 
och producenter ämnar ge överblick över 
rättighetsläget och juridisk problematik vid 
europeisk samproduktion. Kursen äger rum 
i Berlin och årets fallstudier är filmerna 
A Dangerous Method och Valhalla Rising. 
Kursarrangören Erich Pommer Institut till-
lämpar inte sista ansökningsdatum utan 
behandlar ansökningarna varefter de kom-
mer in.
www.epi-medieninstitut.de

DOcuMENtAry cAMpuS: thE Art Of 
pItchINg
15-16 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. Utveck-

lingen inom den internationella dokumen-
tärfilmsmarknaden tas upp till diskussion 
liksom utforskande av dokumentära film-
skapandet. Denna konferens hålls i Leipzig, 
Tyskland och har tema lyckad pitching. 
Under konferensen kommer deltagarna i 
Documentary Campus Masterschool att 
pitcha sina dokumentärprojekt för utvalda 
europeiska beslutsfattare. Löpande regist-
rering. www.documentary-campus.de

EAvE fIlM MArkEtINg WOrkShOp 
30 november- 4 december i  Luxemburg
EAVE Film Marketing Workshop är en fyra-
dagarskurs för producenter, distributörer, 
säljagenter, festival- och marknadsorgani-
satörer m.fl. Kursen behandlar marknads-
föring av filmprojekt. Fokus ligger på hur 
man kan etablera sin film på marknaden på 
bästa och mest kostnadseffektiva sätt i alla 
produktionsfaser. Pitching, manusanalys, 

marknadsföringsbudget, kostnadseffektiv 
planering, 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 
14 oktober. 
eave.org

cArtOON MAStEr: fEAturE
17-19 oktober i München, Tyskland
Cartoon Master: Feature är ett tre da-
gar långt seminarium som äger rum i 
München. Fokus ligger på alla aspekter av 
animerad långfilm; från idé till distribu-
tion. Sista anmälningsdag är 7 oktober.
www.cartoon-media.eu

EAMprOfESSIONAl MODulE 1 & 2
10-13 & 24-27 november i Halle, Tyskland 
European Animation Masterclass (EAM) är 
en intensivutbildning kring animationstek-
nik med föreläsningar, demonstrationer, 
individuella arbeten och grupparbeten 

samt praktik. Kursen arrangeras av 
International Academy of Media 
and Arts i Tyskland. Kursen be-
står av två moduler som man kan 
delta i. Modul ett är ”Financing 
and Handling of International Co-
Productions” och två är ”Push your 
project! The next step of Script De-
velopment, Pitching & Branding”. 
Man anmäler sig till varje kurs in-
dividuellt. Sista ansökningsdatum 
är 17 resp. 31 oktober. 
halle-academy.com

S-3D cAMpuS: WOrkShOp/ 
DIrEctINg A fIlM IN S-3D
28 november-9 december i Paris
Kursen syftar till att öka kun-
skapen om stereoskopisk 3D och 

vänder sig till regissörer, producenter och 
fotografer m fl. Kursen har en praktisk 
prägel och deltagarna får själva hantera 
den nödvändiga tekniska processen för 
3D-produktion. Sista ansökningsdatum är 3 
november. www.s3dcampus.eu

Fortbildningsstöd

För den som vill gå någon av de MEDIA-
stödda vidareutbildningarna är det möjligt 
att söka SFI:s fortbildningsstöd. Stöd kan 
endast sökas av etablerade och aktiva film-
arbetare och huvudsakligen manusförfat-
tare, regissörer, producenter och fotografer.
Ansökningar behandlas löpande och besva-
ras inom sex veckor. För ansökan och rikt-
linjer se www.sfi.se/fortbildning  eller kon-
takta Ulrika Nisell på MEDIA Desk  Sverige.

Foto: CARTOON / Valerie de Halleux



Marknader och festivaler

DOk lEIpzIg: INDuStry OffErS
17-23 oktober i Leipzig, Tyskland
DOK Leipzig är en internationell filmfesti-
val inriktad på dokumentärer och anima-
tioner för bio och tv. Under DOK Leipzig 
arrangeras såväl en marknad (DOK Market) 
som ett samproduktionsforum (Internatio-
nal DOK Leipzig Co-Production Meeting). 
Sista dag för att anmäla sig till festivalen är 
1 oktober.
www.dok-leipzig.de

cINEkID 
18-21 oktober i Amsterdam
En av Europas största barnfilms-
festivaler, som årligen lockar 
många yrkesverksamma från olika 
länder. Sedan 2004 även med 
marknaden Junior Film Market. 
www.cinekid.nl

uppSAlA INtErNAtIONEllA 
kOrtfIlMfEStIvAl
24-30 oktober i Uppsala
Festivalen har fått det nationella 
uppdraget av Svenska Filminstitu-
tet att visa internationell kortfilm 
i Sverige. Under sju dagar ställs 
kortfilmen i centrum vid filmvis-
ningar, diskussioner och möten 
mellan festivalbesökare.
www.shortfilmfestival.com

INtErNAtIONAl rOME fIlM fEStIvAl
27 oktober-4 november i Rom
Roms filmfestival är en internationell 
festival med tävlingssektion. Under Roms 
filmfestival arrangeras marknaden Business 
Street med syfte att underlätta köp och 
försäljning av filmer. New Cinema Network 
är ett internationellt samproduktionsforum 
som arrangeras samtidigt som Business 
Street. Ca 30 projekt väljs ut till New Cine-
ma Network. The European Producers Club 
arrangerar även ett europeiskt samproduk-
tionsforum. Du som producerat minst två 
filmer för bio kan ansöka med ditt projekt.
www.romacinemafest.it
www.europeanproducersclub.org

AMErIcAN fIlM MArkEt
2-9 november i Santa Monica, USA 
Över 7000 yrkesverksamma inom film-
branschen deltar i denna årliga mässa. 
European Film Promotion (EFP) har, tack 
vare stöd från MEDIA-programmet, ordnat 
fördelaktiga möjligheter för europeiska 
 säljagenter och producenter som vill delta.
www.americanfilmmarket.com
www.efp-online.com

NOrDISchE fIlMtAgE lübEck 
2-6 november i Lübeck, Tyskland
Under fem dagar visas nordisk och baltisk 
film på Nordische Filmtage Lübeck som 
2011 arrangeras för 53 gången. Förutom 
filmvisningarna ordnas seminarium, panel-
diskussioner och ett samproduktionsmöte 
för tyska, nordiska och baltiska projekt. 
Nordische Filmtage Lübeck är ett utmärkt 
tillfälle att möta tyska samproducenter.
www.filmtage.luebeck.de

cONNEctINg cOttbuS
3-4 november i Cottbus, Tyskland
Connecting Cottbus är ett samproduktions-
forum som syftar till att sammanlänka 
producenter från Öst- och Västeuropa. 
Forumet arrangeras samtidigt med Cottbus 
Film Festival 2-7 november. Man kan söka 
med film- eller tv-projekt som lämpar sig 
för internationell samproduktion. Sista an-
sökningsdatum är 1 oktober utan projekt.
www.filmfestivalcottbus.de
www.connecting-cottbus.de

cph:fOruM
9-11 november i Köpenhamn
CPH:FORUM är ett samproduktions- och 
finanseringsforum för dokumentärfilm som 
arrangeras i Köpenhamn under CPH:DOX 
(3-13 november 2011). Forumets fokus är i 
år crossoverdokumentärer fiction/nonfic-
tion, dokumentärt för bio och nya talanger/
låg budget.
www.cphdox.dk

StOckhOlMS INtErNAtIONEllA fIlM-
fEStIvAl
9-20 november i Stockholm
Cirka 200 filmer visas under 12 dagars 
festival. Förutom filmvisningar arrangeras 
bland annat seminarium, Work In Progress 

och fester för bransch och publik. Sista 
 datum för att ackreditera sig är 1 november.
www.stockholmfilmfestival.se

MANNhEIM-hEIDElbErg fIlMfEStIvAl
10-20 november i Mannheim och Heidel-
berg, Tyskland
Festivalen har som mål att upptäcka nya 
unga talanger och visar endast filmer som 
ej visats på någon av de andra stora fes-
tivalerna som Cannes, Berlin m fl. Under 
festivalen arrangeras också det MEDIA-

finansierade samproduktionsmötet 
MANNHEIM MEETINGS.
www.mannheim-filmfestival.com

IDfA
16-27 november i Amsterdam
Den ledande dokumentärfilmfes-
tivalen i Europa, med över 200 
filmer och 90.000 besökare. IDFA 
är en viktig mötesplats som för-
utom festivalen också innehåller 
Forum - Europas största samfinan-
sieringsforum för dokumentärfilm. 
Marknaden Docs for Sale öppnar 
även sitt videotek med egen kata-
log. Sista datum för att ackreditera 
sig är 10 oktober.
www.idfa.nl
www.theforum.nl

thESSAlONIkI fIlM fEStIvAl
4-13 november i Thessaloniki, Grekland
Under Greklands stora internationella film-
festival arrangeras två viktiga evenemang 
för branschen, Agora Film Market och 
Crossroads Co-Production Forum. Agora 
Film Market är en internationell mötesplats 
för försäljning av film. Marknaden erbjuder 
matchmaking, konsultation, uppkoppling, 
screeningrooms och mycket mer. Crossro-
ads Co-Production Forum är ett sampro-
duktionsforum för projekt med koppling till 
Medelhavs- och Balkanregionen.
www.filmfestival.gr

3D fIlM MArt
7-8 december i Liège, Belgien
3D Film Mart är en samproduktionsmark-
nad för stereoskopiska 3D projekt samt 2D 
projekt som ska versioneras till 3D. Den 
första 3D Film Mart kommer att arrangeras 
i Liège, Belgien, den 7-8 december. Bästa 
projekt vinner även 3000 euro. 
www.3dstereomedia.eu

Foto: Anders Wilhelmsson
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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

Noterat

vEM bEtAlAr för kOpIErINgEN?
Debatten kring den privata kopieringen är 
inte ny. Ända sedan det blev möjligt att ko-
piera analog media har diskussionen varit 
av stor vikt för film- och musikindustrin. 
Skatter på inspelningsmedia- och apparater 
för att kompensera rättighetsinnehavarna 
har funnits under lång tid och frågan är nu 
hur dessa kommer att se ut i den digitala 
tidsåldern. European Audiovisual Observa-
tory har nyligen släppt en IRIS plus rapport 
(2011-4) om det europeiska nuläget inom 
detta område och skriften kan beställas 
från observatoriets webshop.
www.obs.coe.int

frAMtIDA MEDIA-prOgrAM bör 
 fräMjA EurOpEISkt fIlMkuNNANDE
MEDIA-programmet som idag erbjuder näs-
tan uteslutande ett branschstöd bör öppnas 
upp för att även främja kulturella mål 
som sätts upp på europeisk nivå. Denna 
synpunkt fördes fram på Europeiska kul-
turkongressen i Wroclaw av Gabriella Go-
enczy som är medlem av strategigruppen 
A Soul for Europe. Gruppen förespråkar att 
MEDIA-programmet inte bara bör stödja 
branschen utan även se till att intresset för 
europeisk film ökar och tillväxten av publik 
för europeisk film är god genom att bland 
annat stödja skolprojekt om europeisk film 
och initiativ liknande det europeiska LUX-
filmpriset.

Det nuvarande MEDIA-programmet löper 
fram till och med 2013. I en pressrelease 
från kommissionen föreslås att MEDIA-
programmet slås samman med MEDIA 
Mundus som stöder samarbeten inom den 
audiovisuella sektorn med länder utanför 
EU samt Kulturprogrammet som stödjer 
samarbeten inom övriga konstformer, till 
ett nytt program kallat Kreativa Europa 
med en total budget på 1,6 miljarder euro 
över en sjuårs-period. Under hösten kom-
mer kommissionen att presentera mer 
detaljerade förslag på programmet. Källa: 
 Screendaily.com, 12 sept. Europeiska kom-
missionen.

vIll Du hA flEr NyhEtEr fråN OSS?
vI fINNS på båDE fAcEbOOk Och 

tWIttEr!

Beviljade stöd

Stöd till festivaler  
(31/2010)                                        euro

Göteborg International 
Film Festival 2012

30 000

Biografdistribution selektivt 
(29/2010)

Folkets Bio
La prima cosa bella

 
14 500

Svensk Filmindustri
Jane Eyre

 
16 000

Svensk Filmindustri  
Orla Frøsnapper

 
57 000

TriArt Film 
Kärlek i Normandie

 
8 500

Atlantic Film 
Flykten från Bastöy

 
10 000

Njutafilm 
Panik i byn

 
10 000

Scanbox Entertainment 
Potiche

 
10 000

Utveckling enskilt projekt (25/2010)

Götafilm 
Leopardens öga 60 000

Strix Television
Livet i Slussen 30 000

Atmo Italia 
Dreams of the Blind 50 000

Fundament Film
Skumtimmen 60 000

Utveckling Slate Funding (25/2010)

Digital Filmmakers
Sweden (dfm)

180 000

Utveckling interaktiva verk 
(26/2010)

Naive
Murklor och Purklor

 
56 032

DEltA I EurIMAgES-WOrkShOp
Den 5 december kl. 9:30-12 anordnar 
 MEDIA Desk Sverige och SFI en workshop i 
hur man söker stöd från Eurimages. Work-
shopen hålls i Filmhuset och du kan anmäla 
ditt intresse till oss på MEDIA Desk Sverige.

Eurimages

ANSökNINgS- Och bESlutSDAtuM 
Ansökan  Beslut
24 oktober 15 december

Eurimages har fyra deadline årligen och 
består av 35 medlemsländer.

Vid senaste beslutsmötet i juni så fick 
Sara Johnsens ”All that matters is past” som 
har Bob Film Sweden som svensk sampro-
duktion stöd med 270 000 euro. ”Comrade” 
av Peter Naess fick 250 000 euro och har 
Trollhättan Film som svensk samproducent. 
”Kon-Tiki” av Espen Sandberg och Joakim 
Ronning med Filmlance International som 
svensk samproducent fick 500 000 euro. 
”Snabba cash”, ”Underbar och älskad av 
alla”, ”Herr Landshövding” och ”Sound of 
Noise” har fått distributionsstöd.

Ansökningshandlingar och övrig infor-
mation om Eurimages finns på  
www.coe.int/eurimages


