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Jesper Ganslandts ”Blondie”  har fått utvecklingsstöd från MEDIA. Filmen är producerad av Fasad och distribueras av Nordisk Film.
Foto: Linda Wassberg

Nyheter

Ny utlySNINg Av  StöD
Utvecklingsstöd (31/2012 & 32/2012)
Utvecklingsstöd kan sökas av oberoende 
producenter för utveckling av projekt för 
den europeiska marknaden. Ansöknings-
deadlines för de nya stöden är 23 november 
2012 och 12 april 2013. Utvecklingsstöd kan 
sökas för ett projekt, ett antal projekt (3-5 
st, en så kallad slate) eller för interaktiva 
verk som exempelvis spel. Stöd ges till ut-
veckling av följande film- eller tv-projekt: 
drama minst 50 minuter, animation minst 
24 minuter eller dokumentär minst 25 mi-
nuter. Det sökande bolaget ska vara huvud-
producent till projektet. För ansökan krävs 
ett referensverk som tidigare fått kommer-
siell distribution (olika regler gäller för de 
olika stöden). För enskilt projekt kan man 
söka mellan 10 000 euro och 60 000 euro, 
för en slate mellan 70 000 och 190 000 eu-
ro och för ett interaktivt projekt mellan 10 
000 och 150 000 euro. Beloppet kan uppgå 
till max 50 procent av utvecklingskosta-
derna. Man kan endast söka utvecklings-
stöd för interaktiva verk som kompletterar 
ett europeiskt film- eller tv-projekt. Verket 
ska vara speciellt utvecklat för åtminstone 
en av följande plattformar: Internet, PC, 
konsol, mobil eller interaktiv tv. Spelet bör 
innehålla påtaglig interaktivitet samt ori-

ginalitet och kreativitet. Alla blanketter för 
ansökan hittar du på vår webbplats och vi 
uppmuntrar alla som vill söka att kontakta 
oss på MEDIA Desk Sverige.

TV-distributionsstöd (33/2012)
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. Sista ansök-
ningsdatum för TV-distributionssödet är 10 
december 2012 och 3 juni 2013. Du hittar 
ansökningshandlingarna på vår webbplats.

DEt SENAStE OM krEAtIvA EurOpA 
Nu när hösten är här startar MEDIA igen 
efter Europaparlamentets sommaruppehåll 
och snart kommer flera av årets samt nästa 
års stöd att publiceras. 2013 är det sista 
året för denna programomgång av MEDIA 
och vi väntar med spänning på vad det nya 
programmet, Kreativa Europa, kommer att 
innebära för branschen. Under tiden kom-
mer strukturen, innehållet och budgeten för 
det nya programmet att diskuteras i EU:s 
olika organ med målet att antas i mars 2013.
 För närvarande diskuteras EU:s övergri-
pande budget för perioden 2014-2020 och 
inte förrän den processen är till ända kan 
man slutföra arbetet kring budgeten för 
Kreativa Europa. När detta är klart så går 
man vidare med att slutligt utforma pro-
grammet. Som vi tidigare berättat har man 
äskat en budgetökning och den föreslagna 
budgeten för 2014-2020 är 1,8 miljarder eu-
ro. I denna summa finns även kostnaden för 
det föreslagna finansinstrumentet vars syfte 
är att underlätta för producenter att hitta 
bankfinansiering för sina projekt. Detta ge-
nom att EU går in som garant för delar av 
eventuella kreditförluster på lån samt att 
man ska inrätta stödjande verksammheter 
för bankerna och utbilda dessa i att arbeta 
med den audiovisuella branschen.



Kurser och seminarier

EAvE FIlM MArkEtINg WOrkShOp
28 november-2 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 
15 oktober. www.eave.org

S3D CAMpuS: prODuCE A S3D MOvIE 
FrOM CONCEptION tO SCrEEN
19-28 november i Paris
Kursen syftar till att öka kunskapen om ste-
reoskopisk 3D och vänder sig till regissörer, 
producenter och fotografer m fl. Kursen har 
en praktisk prägel och deltagarna får själva 
hantera den nödvändiga tekniska proces-
sen för 3D-produktion. Sista ansökningsda-
tum är 20 oktober. www.s3dcampus.eu

EurODOC prODuCtION
Februari-september i flera länder
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 2013 kommer kursen 
att hållas 26 februari-3 mars i Belgien, 3-9 
juni i Tyskland och september i Frankrike. 
Sista ansökningsdatum är 22 oktober. www.
eurodoc-net.com

ESSENtIAl lEgAl FrAMEWOrk: 
 EurOpEAN CO-prODuCtION
24-28 oktober i Berlin
Kursen vänder sig i första hand till produ-
center och beslutsfattare på produktions-
bolag. Under kursen går man igenom det 
europeiska samproduktionsavtalet, man 
pratar om ekonomiska och juridiska aspek-
ter av samproduktion, tar del av fallstudier 
samt breddar sitt nätverk. Årets fallstudier 

är Simon och Ekarna (Sverige/Danmark/
Tyskland/Norge) samt In Darkness (Polen/
Tyskland/Kanada). Man har ingen ansök-
ningsdeadline men ett begränsat antal plat-
ser. www.epi-medieninstitut.de

SCrIpt & pItCh
Mars-november i flera länder
En kurs ämnad för manusförfattare, dra-
maturger, examinerade från filmskolor, 
manusförfattare/regissörer, manusförfat-
tare/producenter och utvecklingsansva-
riga. TorinoFilmLab håller i professionella 
manusutvecklingskurser där man arbetar 
i grupper om fyra författare med en ma-
nusredaktör och en handledare som leder 
processen. Fokus ligger på att utveckla en 

fungerade och framgångsrik pitch-teknik 
samt att skapa nätverk mellan europeiska 
manusutvecklare. Kursen är uppdelad på 
tre tillfällen (Ännu ej bestämd plats 11-17 
mars, Brignogan i Frankrike 16-22 juni 
och Turin i Italien 21-27 november) och 
däremellan ligger två kurstillfällen online. 
Sista ansökningsdatum är 31 oktober. www.
torinofilmlab.it

CArtOON MAStEr: FINANCE
11-14 november i Dublin, Irland
En konferens som pågår i två dagar och tar 
upp frågor kring offentlig och privat finan-
siering av animationsprojekt i Europa, nya 
digitala rättigheter, nya marknader, rät-
tighets- och intäktsfördelning av tv-kanaler 
och nya aktörer. Det finns ingen sista an-
sökningsdag men ett begränsat antal plat-
ser. www.cartoon-media.be

prODuCtION vAluE
12-20 januari i Sierre, Schweiz
FOCAL arrangerar en kurs ämnad för i för-
sta hand regiassistenter, produktionsledare 
och projektledare för att öka sina kunska-
per om hur en film kan produceras. Dessa 
oftast frilansande yrkeskategorier som har 
en viktig roll i samarbetet med filmens 
producent och regissör får här en möjlighet 
att förkovra sig och skapa nätverk med sina 
europeiska kollegor. Under nio dagar arbe-
tar man med förberedelser av sina projekt. 
Regissörer och producenter från dessa pro-
jekt kommer att delta som gäster i kursen 
och dela med sig av sina kunskaper. Sista 
ansökningsdatum är 15 november.
www.focal.ch

FlEr kurSEr OCh MEr 
INFOrMAtION hIttAr Du på  

www.mediadesksverige.eu

EurOpEAN CrOSS MEDIA ACADEMy 
(EuCrOMA)
Januari-juni flera länder
EUCROMA är en avancerad utbildning i 
cross-mediaproduktion för begåvade stu-
denter från ledande spel- och animations-
utbildningar. Alla deltagare är noga utvalda 
från etablerade europeiska utbildningar 
och professionellt grupperade i spel- och 
animationsteam. På EUCROMA förbereds 
man för sin specifika roll i teamet. I lagen 
har varje elev en egen position, och är 
därför handplockade att fylla en särskild 
roll som matchar elevernas kompetens. 
 EUCROMA omfattar två delar - spel och 
animering. Ibland löper inriktningarna 
parallellt men i andra perioder de samman-
vävda som delade processer. Kursdatum för 
2013 är ännu preliminära. Mer information 
om ansökningsdeadline finns på arrangö-
rens webbplats. eucroma.dk

Essential Legal Framework: European-Co-production 2009. Foto: Erich Pommer Institut



Marknader och festivaler

CINEkID
17-26 oktober i Amsterdam, Holland
En av Europas största barnfilmsfestivaler, 
som årligen lockar många yrkesverksamma 
från olika länder. Festivalen har en interna-
tionel tävlingssektion och sista datum för 
att skicka in sin film är 1 juli. Under Cinekid 
arrangeras även en samproduktionsmark-
nad för film-, tv- och interaktiva projekt. 
För information om ackreditering besök 
festivalens webbplats. www.cinekid.nl

uppSAlA INtErNAtIONEllA 
 kOrtFIlMFEStIvAl 
22-28 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 film-
visningar, diskussioner och möten mellan 
festivalbesökare. Uppsala Talangdagar, som 
arrangeras under Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival, är en nationell talangträff 
riktad till filmskapare på väg in i den pro-
fessionella filmbranschen. MEDIA Desk 
Sverige bjuder in branschen på en mottag-
ning 25 oktober kl. 17 på Reginateatern. 
Sista dag för att ackreditera sig är 15 okto-
ber. www.shortfilmfestival.com

AMErICAN FIlM MArkEt
31 oktober-7 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 säl-
jagenter och producenter som vill delta. 
www.americanfilmmarket.com

NOrDISChE FIlMtAgE lübECk
31 oktober-4 november i Lübeck, 
 Tyskland
Under fem dagar visas nordisk och baltisk 
film på Nordische Filmtage Lübeck. För-
utom filmvisningarna ordnas seminarium, 
paneldiskussioner och ett samproduk-
tionsmöte för tyska, nordiska och baltiska 
projekt. Nordische Filmtage Lübeck är ett 
utmärkt tillfälle att möta tyska samprodu-
center. Du får rabatt på ackrediteringen 
fram till 15 oktober. För information om 
ackreditering besök festivalens webbplats. 
www.filmtage.luebeck.de

thESSAlONIkI FIlM FEStIvAl
2-12 november i Thessaloniki, Grekland 
Thessaloniki är Greklands stora internatio-
nella filmfestival. Under festivalen arrang-
eras två större 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. Crossroads Co-Production 
Forum är ett samproduktionsforum för 
projekt med koppling till Medelhavs- och 
Balkanregionen. För information om ackre-
ditering besök festivalens webbplats. 
www.filmfestival.gr

FlEr FEStIvAlEr OCh MEr 
INFOrMAtION hIttAr Du på  

www.mediadesksverige.eu

StOCkhOlMS INtErNAtIONEllA 
 FIlMFEStIvAl
7-18 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. Regler 
och blanketter för anmälan av svensk lång- 
och kortfilm finns på festivalens webbplats.  
www.stockholmfilmfestival.se

MANNhEIM-hEIDElbErg FIlMFEStIvAl
8-18 november i Mannheim och 
 Heidelberg, Tyskland
Festivalen har som mål att upptäcka nya 
unga talanger och visar endast filmer som 
ej visats på någon av de andra stora festiva-
lerna som Cannes, Berlin m fl. Under festi-
valen arrangeras också det MEDIA-finan-
sierade samproduktionsmötet  MANNHEIM 
MEETINGS. För information om ackredite-
ring besök festivalens webbplats.  
www.mannheim-filmfestival.com

INtErNAtIONAl rOME FIlM FEStIvAl
9-17 november i Rom, Italien
Roms filmfestival är en internationell 
festival med tävlingssektion. Under Roms 
filmfestival arrangeras marknaden Business 
Street med syfte att underlätta köp och för-
säljning av filmer. Ackrediteringsdeadline 
till Business Street är 12 oktober. New Cine-
ma Network är ett internationellt sampro-
duktionsforum som arrangeras samtidigt 
som Business Street. Ca 30 projekt väljs ut 
till New Cinema Network. För information 
om ackreditering besök festivalens webb-
plats. www.romacinemafest.it

bErlINAlE
7-17 februari i Berlin, Tyskland
För att ackreditera sig till marknaden EFM 
2013 (7-15 februari) kan man anmäla sig 
från 1 november 2012. Du kan även anmäla 
dig genom MEDIA. Då får du tillgång till 
MEDIA paviljongen på EFM där du kan hål-
la möten, koppla upp dig, ta en kaffe och 
mycket mer. Du ansöker på MEDIA Stands 
webbplats men skynda på för det är mycket 
populärt. Under festivalens första helg hålls 
Berlinale Co-production Market, en mötes-
plats för producenter, finansiärer, tv-bolag 
och säljagenter som arbetar med interna-
tionell samproduktion av spelfilm. Här får 
producenter möjlighet att presentera sitt 
projekt och hitta samproduktionspartners 
och finansiärer till det. Dessutom ges work-
shops, fallstudier, och goda möjligheter 
att skapa nya kontakter. Deadline för att 
 anmäla sig med projekt är 24 oktober.   
www.berlinale.de
media-stands.eu

Cinekid 2011 © Janiek Dam en Gerlinde de Geus
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Culture Executive Agency (EACEA),  
MEDIA Programme, Bour 3/30,  
Avenue du Bourget 1, B-1140 Evere 
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Beviljade stöd

Biografdistribution selektivt 
(30/2011)                                        euro

Folkets Bio Barbara 12 000

Folkets Bio Sister 13 000

TriArt Film Babycall 24 000

Svensk Filmindustri 
Laxfiske i Jemen

40 000

Utveckling enskilt projekt (21/2011)

Herdies Art & Media 
 Network HUMANIA

56 000

Plattform Produktion 
 Turist

60 000

St Paul Film Den 
 allvarsamma leken

60 000

Utveckling Slate Funding (21/2011)

Illusion Film & Television 140 000

Utveckling Slate Funding 2nd Stage 
(21/2011)

Story 190 000

Tre Vänner Produktion 190 000

Utveckling interaktiva verk 
(22/2011)

Breidablick Film 
 Produktion Guided by 
Ghosts

150 000

Image & Form  Int. 
 Spindemonium

150 000

Stöd till festivaler (29/2011)

Göteborg International 
Film Festival 2013

40 000

Eurimages

ANSökNINgS OCh bESlutSDAtuM 
Ansökan  Beslut
22 oktober 13 december

Eurimages har fyra deadlines årligen och be-
står av 36 medlemsländer. Ansökningshand-
lingar och övrig information om  Eurimages 
finns på  www.coe.int/eurimages

EurIMAgES I SAMtAl MED  kANADA OCh 
ISrAEl
Eurimages chef Roberto Olla bekräftade 
under Venedigs filmfestival att man är i 
samtal med Kanada och Israel och att fler 
länder utanför Europa kan komma att gå 
med i fonden. Enligt Olla har antalet ansök-
ningar till Eurimages ökat stadigt och nu 
får man även in den typ av bredare projekt 
som tidigare hittat sin finansering på den 
öppna marknaden. Europarådet, som står 
bakom Eurimages, har beställt en utredning 
kring den europeiska samproduktionskon-
ventionen som har kommit fram till att den 
varit mycket viktig för att främja europeisk 
samproduktion och Roberto Olla menar på 
att en möjlighet är att ”exportera” konven-
tionen som varit så lyckad, så att fler länder 
kan använda den som ett instrument för att 
reglera samproduktioner.

Noterat

MEDIA DESk uk publICErAr rAppOrt 
OM MEDIA:S bEtyDElSE
Våra kollegor på MEDIA Desk UK har nyli-
gen publicerat en rapport de genomfört som  
visar på den betydelse MEDIA-programmets 
stöd har haft för den brittiska filmindustrin 
och för att skapa arbetstillfällen under det 
senaste årtiondet. Man har vänt sig till de 
fler än 400 bolag som erhållit stöd från 
 MEDIA det senaste tio åren och man har 

Aktuella utlysningar
Stöd utlysning Deadline 
Festivalstödet 29/2012 16 november 
utvecklingsstöd enskilt projekt 31/2012 23 november 
utvecklingsstöd slate funding 31/2012 23 november  
utvecklingsstöd slate funding 2nd stage 31/2012 23 november 
utvecklingsstöd interaktiva verk 32/2012 23 november 
tv-distributionsstöd 33/2012 10 december

kommit fram till att MEDIA har haft ett stort 
genomslag när det kommer till att maxi-
mera brittiska projekts internationella po-
tential. Bland resultaten i undersökningen 
märks bland annat att 82 procent av de pro-
ducenter som fått utvecklingsstöd anser att 
stödet har varit ett ”effektivt” eller ”mycket 
effektivt” stöd för att höja kvaliteten på ma-
nus och 93 procent menar på att MEDIA har 
varit ”effektivt” eller ”mycket effektivt” när 
det gäller att bidra till att bolagen kan jobba 
med utveckling på ett långsiktigt sätt. Rap-
porten finns att hämta på MEDIA Desk UK:s 
webbplats www.mediadeskuk.eu

Att ANväNDA SIg Av StrukturFONDEr 
I kulturprOjEkt
Brysselbaserade konsultfirman KEA presen-
terade nyligen resultatet av sin rapport om 
användande av EU:s strukturfonder i kul-
turprojekt. Studien som hade beställts av 
Europaparlamentet visar på nyttan av struk-
turfonderna för städer och regioner som 
arbetar med utveckling genom kulturella 
och kreativa näringar. I studien har man 
tittat närmare på bl a städer som Berlin, 
Nantes, Dublin samt länder som Finland och 
Estland och hur de har arbetat med struk-
turfonderna för att nå resultat genom att 
skapa nödvändiga förutsättningar för och 
attrahera den kulturella sektorn. Studien 
finns på KEA:s webbplats www.keanet.eu


