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Edda Magnason som Monica Zetterlund i Per Flys ”Monica Z”. Filmens produktionsbolag har 
fått såväl utvecklingsstöd som i2i Audiovisual från MEDIA. Foto: Phoebe Vickers

Nyheter

I DETTA NUMMER: RESULTATSPECIAL!
MEDIA-programmet firade 20 år förra året 
och kommer med största sannolikhet att 
möta framtiden 2014 som Kreativa Europa. 
I somras publicerade våra brittiska kollegor 
resultatet av en omfattande enkät till deras 
inhemska filmbransch som entydigt visade 
att producenter, distributörer och andra 
branschaktörer anser att MEDIA-program-
met har haft en stor inverkan på internatio-
naliseringen av brittisk film.

Vi på MEDIA Desk Sverige har själva tit-
tat på resultatsiffror från den senaste 10-års 
perioden och med hjälp av Johan Fröberg, 
enhetschef för Omvärldsanalys & Statistik 
på Svenska Filminstitutet, hittat intressanta 
fakta. Vi förlänger detta nummer av MEDIA 
Info med en djupare analys av upptäck-
terna.

KREATIVA EUROPA  - ANDRA 
 OMGÅNGEN I MINISTERRÅDET
Den 26 november samlades EU:s kultur-
ministrar i Bryssel för att diskutera bland 
annat det program som föreslås ersätta 
MEDIA 2014, Kreativa Europa. Förslaget har 
varit på Ministerrådets bord i maj tidigare i 
år och möttes då av positiva reaktioner.

Denna gång har Ministerrådet tittat 
närmare på det finansiella instrument som 

föreslagits. Detta initiativ är ett gemensamt 
instrument för hela kultursektorn och syf-
tar till att förbättra finansieringssituationen 
för sektorn. Det vill man uppnå genom att 
gå in och dela riskerna med banker som 
är villiga att låna ut pengar till exempel-
vis filmproduktioner. Dessutom ska man 
hjälpa bankerna att hitta bra arbetsmetoder 
för detta. Budgeten för denna insats före-
slås av kommissionen till 200 miljoner euro 
och instrumentet ska skötas av Europeiska 
Investeringsfonden. Medlemsstaterna har 
bett att direktiven som ska reglera instru-
mentets arbete ska tillgodose att insatserna 
fördelas över hela EU och över samtliga 
delar av kultur sektorn.

Ministerrådet kom fram till en partiell 
allmän inriktning, vilket betyder att man 
väntar på att Europaparlamentet ska säga 
sitt om förslaget. En kommitté med par-
lamentsledamoten Silvia Costa i spetsen 
har i sin rapport föreslagit 480 ändringar i 
förslaget, bland annat förslag till ändring 
för att tackla jämställdhetsproblematik. 
Parlamentet röstar om rapporten den 18 
december. Budgetramarna går heller inte 
att sätta ännu då EU:s övergripande bud-
get 2014-2020 inte förhandlats fram. Nästa 
gång medlemsstaterna träffas för att disku-
tera detta är i början av 2013. Källa:
Cineuropa.org

EUROPA DELAR UT PRISER
Den närmaste tiden har det såväl varit 
European Film Awards som utdelning för 
Europaparlamentets LUX-pris.

Under European Film Awards gala på 
Malta den 1 december blev det storslam 
för österrikaren Michael Hanekes senaste 
film Amour som kammade hem inte mindre 
än fyra priser: bästa film, bästa regi, bästa 
kvinnliga skådespelare och bästa manliga 
skådespelare. Svenska producenten Helena 
Danielsson belönades med European Co-
Production Award.

Europaparlamentet delar årligen ut LUX-
priset till filmer som visar på eller ifrågasät-
ter våra grundläggande värderingar om 
den europeiska identiteten och som utfors-
kar vår kulturella mångfald. Årets LUX-pris 
gick till den italienska filmen Jag heter Li 
av Andrea Segre. Priset tillkännagavs vid 
en ceremoni i parlamentet i Strasbourg 
den 21 november. Filmen utforskar frågor 
kring immigration och konflikten mellan 
individuella aspirationer och kollektiva 
traditioner.

2013 ÄR MEDBORGARÅRET
Temat för Europaåret 2013 är medborgarna. 
Under året kommer man att fokusera både 
på vad som uppnåtts sedan EU-medborgar-
skapet infördes för 20 år sedan och på män-
niskornas förväntningar inför framtiden. 

– Mycket har uppnåtts under 20 år av EU-
medborgarskap. Det är dags att dels reflek-
tera över framstegen, dels blicka framåt. 
Människor förväntar sig konkreta resultat 
av EU och med sänkta roamingavgifter, 
bättre rättigheter för brottsoffer och ökade 
möjligheter för konsumenter att handla på 
nätet, har de också fått det. Arbetet med 
att förbättra medborgarnas rättigheter går 
vidare, och som ett led i det satsas hela 
nästa år på dem som är viktigast i EU – de 
människor som bor här. Europaåret för 
medborgarna ger oss möjlighet att ta reda 
på vad de vill ha ut av EU och hur de vill 
att EU ska utvecklas i framtiden, säger EU-
kommissionens vice ordförande Viviane 
Reding, som ansvarar för rättsliga frågor 
och medborgarskap. 

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Ulrika och Anders



Kurser och seminarier

ESODOC - EUROPEAN SOCIAL 
 DOCUMENTARY
Mars-september
ESoDoc riktar sig till dokumentärfilmare 
som använder sig av filmen som verktyg 
för social förändring. Under tre veckolånga 
kursblock får europeiska dokumentärpro-
ducenter möjlighet att träffas och utveckla 
sina projekt i grupp eller individuellt. Fo-
kus ligger på samhällsdokumentärer samt 
relationer till ideella organisationer och 
NGO:s. Praktiskt arbete varvas med före-
läsningar och workshops. Kursen avslutas 
med pitching där deltagarna får chans att 
presentera sina projekt för beslutsfattare 
inom tv, den ideella sektorn och olika sam-
hällskanaler. Första workshopen arrangeras 
i Holland i mars, den andra i Norge i maj 
och den tredje i Italien i september. Exakta 
kursdatum är ännu preliminära. Sista an-
sökningsdatum är 14 januari. 
www.esodoc.eu

BEST PRACTICE EXCHANGE
Februari i Israel
Best Practice Exchange är ett seminarium 
arrangerat av ACE som vänder sig till film-
fonder på hög nivå. Syftet med seminariet 
är att utbyta kunskap och erfarenheter och 
diskutera förutsättningarna för internatio-
nella samproduktioner. Tänkta deltagare 
är konsulenter, kommissionärer och andra 
beslutsfattare men även producenter med 
internationella erfarenheter som kan delge 
sina synpunkter. Kursen arrangeras med 
stöd av MEDIA Mundus i februari 2013 i 
Israel men exakta kursdatum är ännu inte 
satta. Det finns ingen sista ansökningsdag 

men ett begränsat antal platser.  
ace-producers.com

CARTOON MASTER: CINE
16-18 april i Viborg, Danmark
Cartoon Cine är en konferens med fokus på 
att öka besöken på animerade långfilms-
projekt. Under två dagar i april kommer re-
presentanter från större europeiska distri-
butörer och tv-kanaler att diskutera ämnen 
som paneuropeisk distribution, marknads-
förings- och finansieringsstrategier mm. 
www.cartoon-media.eu

ADAPTLAB
Maj-november
TorinoFilmLab arrangerar denna kurs för 
erfarna manusförfattare som är intressera-
de av att stärka sina kunskaper i att skriva 
adaptioner. Kursen är uppbyggd kring tre 
workshops i maj, augusti/september och 
november samt två online-sessioner. Under 
kursen jobbar man med att utveckla ett ma-

nus baserat på en på förhand utvald bok. 
OBS! Kursdatum är ännu preliminära. Sista 
ansökningsdatum är 15 februari. 
www.torinofilmlab.it

MFI SCRIPT 2 FILM WORKSHOPS
Juni-december i Grekland
Mediterranean Film Institute ger denna 
kurs i avancerad och intensiv manusut-
veckling såväl som i kunskap om hur man 
sätter igång en effektiv utvecklingsprocess 
med syfte att få projektet till film. Under 
åtta månader träffas deltagarna två gånger 
i Grekland och två gånger sker kursen 
online med en uppföljningsperiod. Datum 

för workshops under 2013 är: 22 juni-6 juli 
(Nissyros) och 13-20 oktober (Samos) med 
onlinesessioner i augusti/september och 
december. Sista ansökningsdatum är 25 fe-
bruari. www.mfi.gr

NIPKOW PROGRAMM
Under hela året
Praktikprogram där deltagarna utvecklar 
sina projekt i samarbete med bolag. Antag-
na beviljas ett stipendium för 1-4 månaders 
arbete. Studenterna deltar på European 
Film Market och kurser i Berlin, samt en 
tredagars workshop i en EU-stad, där hu-
vudfokus ligger på försäljning och mark-
nadsföring. Det finns två deadlines 2013. 
Den första är 15 april. www.nipkow.de

EUROPEAN TV DRAMA SERIES LAB
Juli och november i Berlin, Tyskland
European TV Drama Series Lab är en 
utbildning och tankesmedja på hög nivå 
ämnad för den europeiska tv-branschen 
som arrangeras av Erich Pommer Institut. 
Utbildningen är skräddarsydd för produ-
center, manusförfattare, beslutsfattare 
inom tv m. fl. som är intresserade av att 
utforska vad som gör en tv-serie fram-
gångsrik. Experter från såväl Europa som 
USA delar med sig av sina insikter. Kursen 
består av två moduler i Berlin, 2-7 juli och 
18-24 november. Sista ansökningsdatum är 
25 februari. 
www.tv-lab.eu

SOURCES2 - PROJECTS AND PROCESS
Oktober i Bratislava, Slovakien
Tre dagar lång kurs för manusdoktorer och 
personer som handleder manusförfattare. 
Den speciella Sources-metoden lärs ut till 
den som vill förbättra sin handledning i 
manusutveckling. OBS! Kursdatum är ännu 
preliminära. Sista ansökningsdatum är 1 
juni. www.sources2.de

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 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.

Cartoon Cine 2012. Foto: Cartoon



Marknader och festivaler

SUNDANCE
17-27 januari i Utah, USA
Det största forumet för amerikansk inde-
pendentfilm, som kulminerar i prisutdel-
ningen av Sundance Film Festival Awards 
äger rum i Park City, Utah. Under denna 
festival stödjer European Film Promotion 
utvalda europeiska filmers deltagande. 
Säljagenter och producenter kan söka 
detta stöd för att marknadsföra sina filmer 
genom det MEDIA-finansierade initiativet 
Film Sales Support. För information om 
ackreditering besök festivalens webbplats. 
festival.sundance.org

DOCPOINT - HELSINKI DOCUMENTARY 
FILM FESTIVAL 
22-27 januari i Helsingfors, Finland
Finlands största dokumentärfilmsfestival. 
Klassiker, nya finländska och internationel-
la filmer, speciella dokumentärer för barn 
samt seminarier och workshops bjuds det 
på. Festivalen öppnar för ackrediteringar 
den 11 december. 
www.docpoint.info

GÖTEBORGS FILMFESTIVAL
25 januari-4 februari i Göteborg
En av nordens största filmfestivaler och 
mötesplats för den svenska filmbranschen 
med bland annat Nordic Film Market – 
marknadsplatsen för ny nordisk film, som 
arrangeras under festivalens sista del. Reg-
ler och blanketter för anmälan av svensk 
lång- och kortfilm finns på festivalens 
webbplats. 
 www.giff.se

CLERMONT-FERRAND SHORT FILM 
 FESTIVAL
1-9 februari i Clermont-Ferrand, 
 Frankrike
Clermont-Ferrand är en av de mest pre-
stigefyllda kortfilmsfestivalerna i världen. 
Festivalen arrangerar även en marknad för 
kortfilm samt ett samproduktionsforum 
(Euro Connection). Den internationella 
kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand tar 
emot anmälningar till tävlingssektionen 
och ackrediteringsansökningar via sin 
webbplats. Deadline för att ackreditera sig 
är 15 januari. www.clermont-filmfest.com

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. Information om 
filmanmälan, programmet, marknads-
platsen finns på festivalens webbplats. 
Under festivalens första helg hålls Berlinale 
Co-production Market, en mötesplats för 

producenter, finansiärer, tv-bolag och säl-
jagenter som arbetar med internationell 
samproduktion av spelfilm. Här får produ-
center möjlighet att presentera sitt projekt 
och hitta samproduktionspartners och fi-
nansiärer till det. Dessutom ges workshops, 
fallstudier, och goda möjligheter att skapa 
nya kontakter. www.berlinale.de

TEMPO DOKUMENTÄRFESTIVAL
5-10 mars i Stockholm
Under fem dagar presenterar TEMPO 
Dokumentärfilmsfestival över 80 hand-
plockade dokumentärer från hela världen. 
Dessutom blir det radiobio, Sveriges största 
dokumentärtävlingar, seminarier, möten 
med filmare, happenings och fester.
www.tempofestival.se

BUFF OCH THE FINANCING FORUM FOR 
KIDS CONTENT
11-16 mars i Malmö
Den internationella barn- och ungdoms-
filmfestivalen i Malmö. En plats för film-
visningar, seminarier och en mötesplats 
för finansiärer, distributörer, filmköpare, 
manusförfattare, regissörer, producenter 
och filmpedagoger. Under BUFF arrangeras 
även The Financing Forum for Kids Con-
tent, ett finansieringsforum för tv-, film och 
transmediaprojekt från norra Europa för 
barn. Forumet hålls 11-13 mars. Deadline 
för att söka med sitt projekt är 7 januari.
www.buff.se
www.thefinancingforum.com

THESSALONIKI DOCUMENTARY 
 FESTIVAL
15-24 mars i Thessaloniki, Grekland
Under denna dokumentärfilmsfestival ar-
rangerar European Documentary Network 
(EDN) ett finansierings- och samproduk-
tionsforum för dokumentärer - Docs in 
Thessaloniki 20-24 mars. 21 projekt väljs ut 
till forumet och producenterna får möjlig-
het att jobba på sina projekt under hand-
ledning och slutligen pitcha projekten inför 
beslutsfattare. Sista dag för att ansöka med 
sitt projekt är 11 januari 2013. Festivalen har 
även en marknadsdel, Doc Market, där man 
kan visa upp sin film för köpare. Deadline 
för att delta i marknaden är 14 januari.
www.filmfestival.gr
www.edn.dk

HONG KONG FILMART
18-21 Hong Kong, Kina
Hong Kong FILMART är en av Asiens vik-
tigaste film- och tv-marknader. Under 2011 
besöktes marknaden av 600 utställare och 
fler än 5000 personer. Under marknaden 
arrangeras även ett finansieringsforum. 
Denna marknad är en av de som stödjs av 
European Film Promotion. Säljagenter och 
producenter kan söka stöd för att mark-
nadsföra sina filmer, genom det MEDIA-
finansierade initiativet Film Sales Support. 
Sista ansökningsdag för Film Sales Support 
är 19 februari 2013. 
www.hkfilmart.com/filmart
www.efp-online.com

BUFF 2012. Foto: Magnus Grubb



Resultat 2001-2011

Bakgrund

Nu när MEDIA-programmet närmar sig sitt 
slut har vi på  MEDIA Desk Sverige tagit en 
titt på resultaten för de senaste tio årens 
europeiska stödgivning till svenska bolag. 
Sverige är ett litet land i Europa både om 
man ser till folkmängd och till vår filmpro-
duktion. Detta ger oss en fördel i stödan-
sökningarna för vissa av MEDIA:s stöd 
då ansökningar från länder med s. k. låg 
produktionskapacitet får extra poäng. Detta 
gäller även nytillkomna EU-länder. En åter-
kommande fråga är om Sverige ”går plus” 
på MEDIA-programmet? Detta kan man 
inte ge något enkelt svar på då den svenska 
medlemsavgiften inte är specificerad utan 
går rakt in i EU:s gemensamma budget. 
Dessutom är vårt deltagande i MEDIA-pro-
grammet inte valfritt utan är obligatorisk 
för alla medlemsländer. MEDIA fyllde 20 
år förra året men vi har endast valt att titta 
på den senaste tioårsperioden eftersom 
Sverige gick med i MEDIA först 1993. Vi har 
fått hjälp med sammanställning och analys 
av Johan Fröberg, enhetschef för Omvärlds-
analys & Statistik på Svenska Filminstitutet 
och vi tackar honom för hjälpen.

Totala stödsumman

Hur räknar vi våra resultat? Vi får kontinu-
erligt information om de senaste resultaten 
från vår handläggarenhet i Bryssel, EACEA. 
Resultaten för vi upp på det år som resul-
tatet offentliggörs. Beroende på hur länge 
besluten dröjer kan detta vissa år ge en skev 
bild om det skulle röra sig om stöd som 
brukar ge stor utdelning. Resultaten är även 
den summa som bolagen blivit beviljade 
och inte den summa som de efter slutrap-
portering får ut. Denna summa räknas inte 
som den officiella och teoretiskt har faktiskt 
bolagen möjlighet att få ut den summa de 
är beviljade förutsatt att den budget man 
sökt på håller. 

Om vi börjar med att se på den totala 
stödsumman som gått till svenska bolag ser 
vi att 2004 var ett rekordår och att 2008 var 
ett ytterligare ett starkt år för oss men som 
följdes av ett år som var närmare snittet 
med stadig ökning sedan dess. 

Vad gjorde då 2004 till ett så starkt år? 
Delvis hade vi god utdelning på stöd till pi-
lotprojekt då vi i Sverige var relativt tidiga 
med att lansera nya smarta tjänster som 

möjliggjordes av den snabba utbyggnaden 
av bredband i Sverige. Några av dessa 
tjänster sökte och fick pilotprojektstödet. 
Dessutom var det ett år med fina resultat 
både vad gäller utvecklingsstöd som dist-
ributionsstöd, särskilt bra gick det för dem 
som sökte Slate Funding och Slate Funding 
2nd Stage.

2008 var även det ett bra år för svenska 
bolag. Detta år var det främst hög utdel-
ning på utvecklingsstöd och tv-distribu-
tionsstöd som drev upp siffrorna. Det 
efterföljande året 2009, som är ett av den 
närmaste tidens sämsta år, drabbas av det 
vi nämnt tidigare, att ett offentliggörande 
av resultatet dröjt av ett eller annat skäl 
och inte gått att få med på det ”rätta” året.

Om man jämför de två resultatstarka 
åren 2004 och 2008 kan man konstatera 
att vi inte återupprepat framgångarna med 
pilotprojektstödet, att stödet MEDIA New 
Talent försvunnit och likaså Video/DVD-
stödet. Stöd för interaktiva verk är dock ett 
stöd som tillkommit. 
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TV-distribution Slate Enskilt projekt Slate 2nd stage i2i Audiovisual Multimedia/interaktiva verk MEDIA New Talent

Fördelning över stöd

Ungefär hälften av MEDIA-programmets 
budget går till olika former av stöd till 
distribution. Distributionsstöden har visat 
sig vara ett starkt incitament för distribu-
törerna och lett till att fler europeiska fil-
mer kommit upp på svenska biografer och 
vice versa. EU:s stödgivning vilar på flera 
principer och en av dem subsidiaritetsprin-
cipen. Den principen reglerar vad EU ska 
och inte ska stödja. Vissa områden som 
exempelvis filmproduktion har bedömts 
som ett område där främst de nationella 
myndigheterna ska vara aktiva medan just 
filmdistribution över gränserna är ett om-
råde som med fördel stöttas av EU och som 
har ett stort europeisk mervärde.

Om vi ser på hur pengarna fördelas över 
alla stöden så har man i Sverige lyckats 
särskilt bra när det kommer till TV-distri-
butionsstödet och utvecklingsstödet. Om 
man går djupare och ser på de individuella 
stöden bakom TV-distributionsresultatet 
märks förstås många av våra framgångsrika 
polisserier. De experter MEDIA anlitar för 
att bedöma ansökningarna anser att pro-
jekten har stor potential att lämna landets 
gränser och att denna genre av tv-drama är 
just den typen som bör stödjas av MEDIA. 

TV-distributionsstöden fördelas på färre 
bolag än utvecklingsstödet och stödbelop-
pen är högre. I cirkeldiagrammet nedan 
kan man se hur stöden till producenter 
fördelats. Där har vi även brutit ut de olika 
delarna av utvecklingsstödet. Här ser man 
tydligt hur stor del av stödet som utgörs av 
de större stödbelopp som delas ut genom 
TV-distributionsstödet och de två Slate 
Funding-stöden samtidigt som det balan-
seras upp av utvecklingsstöd till enskilda 

projekt. En reflektion kan också göras kring 
hur många bolag som har tagit del av stö-
den, något som vi inte har tagit upp i våra 
diagram. När det gäller producentstöden 
som består av flertalet olika stöd och söks 
mest frekvent har strax över 100 bolag fått 
stöd av MEDIA under denna period. För de 
flesta bolag handlar det inte om engångs-
företeelser, flera bolag har fått omkring tio 
stöd men det vanliga är att det rör sig om 
2-5 gånger.
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PORTO 
BETALT

SVERIGEB

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

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

Beviljade stöd

Biografdistribution selektivt 
(30/2011)                                        euro

Folkets Bio Amour 16 000

Folkets Bio Änglarnas 
Andel

16 000

TriArt Film Dans la maison 12 000

TriArt Film Paradies 13 000

TriArt Film Holy Motors 15 000

Digitalisering av biografer (14/2012)

Folkets Bio Göteborg 
Hagabion

20 000

Framtidens Mötesplats 
 Spegeln Malmö

40 000

i2i Audiovisual (24/2011)

StellaNova Film Monica Z 50 000

TV-distributionsstöd (23/2011)

Pampas Produktion 
Maria Lang

500 000

Vilda Bomben Film 
Freak Out!

107 000

Stöd till festivaler (29/2011)

Fantastisk Filmfestival 10 000

BUFF 2013 18 000

Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival

16 000

Eurimages

ANSÖKNINGS OCH BESLUTSDATUM 
Ansökan  Beslut
18 januari 14 mars
22 april  21 juni
26 augusti 17 oktober
25 oktober 19 december

Eurimages har fyra deadlines årligen och 
består av 36 medlemsländer. Vid senaste 
beslutsmötet i oktober fick norska Bobbie 
Peers ”Dirk Ohm – The Illusionist Who Dis-
appeared” 420 000 euro. Svensk samprodu-
cent är Migma Film AB. Ansökningshand-
lingar och övrig information om  Eurimages 
finns på  www.coe.int/eurimages

FÖRÄNDRINGAR I EURIMAGES REGLER
Eurimages kommer den 1 januari att införa 
en del nya regler. I korthet rör dessa för-
ändringar det material man skickar med 
ansökan som manus och treatment. Man 
kan dra tillbaka sin ansökan senast 31 dagar 
innan sista dagen för beslutsmötet. Stödet 
kan uppgå till max 17 procent av produk-
tionskostnaderna och maxbelopp är 
 500 000 euro.

Noterat

FRANKRIKE VILL ÖKA SINA SKATTE-
LÄTTNADER FÖR FILMPRODUKTION
I ett försök att attrahera såväl inhemsk 
som internationel produktion har franska 
myndigheter beslutat att höja taket på de 
skattelättnader som erbjuds produktions-
bolag som förlägger produktion i landet. 
Det franska underhuset har röstat igenom 
en höjning av stödtaket på den skattelätt-
nad som ger en 20 procentig rabatt på 
franska kostnader på produktioner med 
ett lokalt spenderande på minst en miljon 

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline 
i2i Audiovisual 34/2012 7 januari 
Digitalisering av biografer 39/2012 31 januari 
Biografdistribution selektivt 21/2012 1 april 
Utvecklingsstöd enskilt projekt 31/2012 12 april 
Utvecklingsstöd interaktiva verk 32/2012 12 april 
Utvecklingsstöd slate funding 31/2012 12 april  
Utvecklingsstöd slate funding 2nd stage 31/2012 12 april

euros. Förslaget innebär att taket höjs från 
dagens 4 miljoner euro till 10 miljoner euro 
för utländska produktioner. Även taket för 
inhemska produktioner höjs. Cirka 70 pro-
cent av Frankrikes storfilmer filmas i andra 
länder och den franska filmindustrin har 
lobbat hårt de senaste åren för en höjning 
av stödtaket. Nu följer ett godkännande av 
överhuset och Europeiska kommissionen 
innan förändringarna kan genomföras men 
röstningen i underhuset är ett stort steg på 
vägen. Källa: www.cineuropa.org 121210

EUROPA CINEMAS 20 ÅR!
Det europeiska biografnätverket firar i år 
20-års jubileum. Jubileet uppmärksam-
mades under den 17:e Europa Cinemas 
konferensen i Paris i november då rekord-
många medlemmar ur nätverket deltog. 
Europa  Cinemas har fått stöd från MEDIA 
sedan starten och stöds nu även av MEDIA 
Mundus för sina verksamheter utanför 
Europa. Under konferensen blickade man 
tillbaka och utvärderade nätverkets genom-
slagskraft men mycket av fokus låg även på 
svårigheter för medlemmarna att finansiera 
digitalisering samt de positiva aspekter 
som sociala medier haft på relationen mel-
lan biografen och publiken. Biografägarna 
enades också om vikten av att biografen be-
håller sin ställning som primärt, och under 
första tiden, exklusivt visningsfönster för 
ny film. Källa: www.europa-cinemas.org


