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Nyheter

ToppresulTaT för sverige

Grattis alla stödmottagare under Kreativa 

Europas första år.

Under året har mer än 7,6 miljoner euro 

tilldelats svenska projekt och bolag. Sum-

man är den högsta sedan Sverige gick med 

i MEDIA-programmet år 1993 och är närapå 

en fördubbling av det högsta belopp vi tidi-

gare har haft. Vi har med andra ord haft ett 

succéår och du hittar samtliga resultat på 

sista sidan.

Stöden har framför allt gått till produ-

center, 5,5 miljoner euro har fördelats på 

producentstöden utvecklingsstöd och stöd 

till tv-program. Tio produktionsbolag har 

tilldelats slate funding, vilket innebär stöd 

till projektpaket, och 13 bolag fick stöd till 

enskilda projekt. Fem internationella tv-se-

rier och en dokumentär har delat på drygt 3 

miljoner euro. Ett av de svenska projekten, 

Bron III beviljades 1 miljon euro. Denna höga 

stödsumma är ny för i år och avsedd för rik-

tigt stora internationella tv-serier, totalt blev 

tre europeiska projekt beviljade detta år. 

Övriga stöd har gått till två filmfestivaler, 

Göteborg International Film Festival och till 

Barn- och ungdomsfilmsfestivalen i Malmö 

(BUFF). Dataspel fick i år ett eget stöd och 

det mottogs av två svenska bolag, Image & 

Form och Tarsier Studios. Den nystartade 

VoD-kanalen Draken Film sökte och bevil-

jades det nya stödet för onlinedistribution. 

Distributionsbolagen som vanligt beviljats 

både selektivt och automatiskt distribu-

tionsstöd. För det nya stödet till publikut-

veckling var Svenska Filminstitutet partner 

i två beviljade projekt och Doc Lounge i ett 

projekt. Den totala summan för dessa pro-

jekt uppgick till 458 445 euro.

Eftersom EU:s länder har olika förutsätt-

ningar har man inom MEDIA-programmet 

laborerat med olika poäng för små, med-

elstora och stora länder. Målet är att få en 

så jämn fördelning som möjligt, givetvis 

i förhållande till flera faktorer som bland 

annat ländernas befolkningsstorlek och in-

dustri. Inför Kreativa Europas första år gjor-

des en rejäl omfördelning vad gäller poäng 

för utvecklingsstöden och alla länder utom 

de stora fem (Tyskland, Frankrike, Spanien, 

Storbritannien och Italien) fick 10 automa-

tiska poäng i sin ansökan. Resultaten visade 

att de stora fem länderna fick en alltför låg 

fördelning av stöd i förhållande till storlek. 

Efter möten i Kreativa Europas arbetsgrupp 

för lika villkor kom förslaget att dela in län-

derna i tre grupper där Sverige tillsammans 

med övriga nordiska länder utom Island 

samt Belgien, Nederländerna, Polen och 

Österrike hamnar i mellangruppen med 5 

automatiska poäng. Om beslut tas kommer 

detta att träda i kraft år 2016. Sveriges ansök-

ningar när det gäller slate funding var så bra 

i år att fem automatiska poäng färre troligen 

inte hade påverkat resultaten. Överlag har 

de svenska ansökningarna varit av mycket 

god kvalitet. 

Kreativa Europas delprogram MEDIA flyt-

tades under hösten till generaldirektoratet 

Kommunikationsnät, innehåll och teknik 

(CNECT), medan kulturdelen ligger kvar på 

Utbildning och kultur (EAC). För den som 

söker stöd eller har annan kontakt med 

Kommissionen och handläggarorganisatio-

nen EACEA innebär detta inte några föränd-

ringar. Under CNECT ligger även upphovs-

rätten och andra audiovisuella frågor.  År 

2016 startar den nya finansiella garantifon-

den och vi räknar med att kunna informera 

mer om den under året som kommer. 

Vi är glada för den kontakt vi har haft 

med er under året, det är alltid lika inspire-

rande att få hjälpa er med era ansökningar 

och dela med oss av våra kunskaper inom 

det europeiska filmlandskapet. Vi tackar för 

förtroendet och ser fram emot ett nytt och 

lyckosamt år med många spännande projekt 

och möten!

En God Jul och ett Gott Nytt 
År önskar

Anders och Ulrika

info

Sofia Helin som polisen Saga Norén. Från inspelningen av Bron III. Foto: Carolina Romare



Kurser och seminarier

MulTiple reveNue sTreaM 
 TraiNiNg for fuTure filMs
Juni i Glasgow, Skottland
Denna utbildning är riktad till producenter 
och handlar om hur man använder ny tek-
nik för att maximera potentiella intäkter. 
Crowdfunding med viral marknadsföring, 
pitchning till kommersiella varumärken, af-
färsplaner som kombinerar offentlig och 
privat finansiering samt onlinedistribution 
kommer att diskuteras. Den första av tre se-
minarier kommer att äga rum i Glasgow i juni 
2015. Ansökan öppnas i januari 2015.
www.ewawomen.com

sources 2
11-19 juni i Nord-Norge
Manusutvecklingskurs för drama och kreativ 
dokumentär för bio och tv. Kursen hålls på 
och i samarbete med FilmCamp i Norge. 
Efter kurstillfället följs deltagarnas projekt 
upp under tre månader och kursen avslutas 
sedan med en träff där feedback ges på pro-
jekten. Ansök senast 1 mars.
www.sources2.de

serial eyes
September-maj i flera länder
Serial Eyes är en nio månader lång kurs foku-
serad på att skriva tv-drama. Kursen är riktad 
till unga manusförfattare, producenter och 
regissörer med tidigare erfarenhet av att 
arbeta med tv-produktion. Den första delen, 

september - december fokuserar på Writer’s 
room, analys av manusserier och ett be-
sök på danska filmskolan. Den andra delen 
 januari – maj fokuserar på försäljning av ma-
nus och marknadsföring, produktionsflöde 
och kunskaper om tv-kanaler. En två veckors 
vistelse i London för möten med tv-industrin 
samt en resa till MIPTV i Cannes ingår också. 
Sök före 16 mars. 
serial-eyes.de

esoDoc 
Maj-september i flera länder
ESoDoc riktar sig till dokumentärfilmare som 
använder sig av filmen som verktyg för social 
förändring. Under tre veckolånga kursblock 
får europeiska dokumentärproducenter 
möjlighet att träffas och utveckla sina pro-
jekt i grupp eller individuellt. Fokus ligger på 
samhällsdokumentärer samt relationer till 
ideella organisationer och NGO:s. Praktiskt 
arbete varvas med föreläsningar och work-
shops. Kursen avslutas med pitchning där 
deltagarna får chans att presentera sina pro-
jekt för beslutsfattare inom tv, den ideella 
sektorn och olika samhällskanaler. Första 

workshopen arrangeras 3-9 maj i  Italien, den 
andra 15-21 juni i Tromsø, Norge, och den 
tredje i september (plats ej bestämd). Sista 
ansökningsdatum 5 februari.
www.esodoc.eu

Mfi scripT 2 filM WorKshops 
Juni-oktober i Grekland
Mediterranean Film Institute ger denna kurs 
i avancerad och intensiv manusutveckling 
såväl som i kunskap om hur man sätter igång 
en effektiv utvecklingsprocess med syfte 
att få projektet till film. Under åtta måna-
der träffas deltagarna två gånger i Grekland 
och två gånger sker kursen online med en 
uppföljningsperiod. Datum för workshops 
under 2015 är: 24 juni-6 juli (Nissyros) och 
18-25 oktober (Samos) med onlinesessioner 
i augusti/september och december. Ansök 
senast 6 mars.
www.mfi.gr

TaleNTX
Under våren i Tyskland
På EYE Film Institute i Amsterdam den 18-
20 mars 2015 kommer TalentX att samla 
branschfolk som arbetar med talangutveck-
ling inom och utanför EU. Forumet riktar sig 
till talangutvecklare från studios, kommer-
siella bolag, statliga finansiärer och andra 
organisationer såsom filmskolor - alla pro-
aktivt arbetande med nya och kommande 
talanger. Här finns tillfälle till lärande och 
idéutbyte med fokus på utmaningar och 
möjligheter. Andra viktiga aktörer inom 
film- och tv såsom producenter, finansiärer, 
säljagenter, distributörer och biografägare 
samt filmare som har arbetat med olika ty-
per av talangutveckling kommer att inbjudas 
för att kunna bidra med sitt kunnande. An-
sök och läs mer på arrangörens webbplats.
www.creativeengland.co.uk/film/talentx

aNiDoX:lab
2015-2016 i Danmark
En workshop ägnad åt animerade doku-
mentärer för dokumentärfilmare med in-
tresse för animation och nya medier samt 
animatörer med intresse för dokumentärt 
filmskapande. Kursen består av fyra semi-
narier och onlinekonsultation under 1,5 år. 
AniDox:Lab erbjuder dokumentärfilmare 
och animatörer en möjlighet att kombinera 
sina två världar. Under kursen tar man upp 
både ett tidsbaserad filmiskt tillvägagångs-
sätt samt digitala plattformar som möjliggör 
för flera berättelser och tidslinjer. Seminarier 
och workshops utformas från finjustering 
av en idé, till narrativ utveckling och slutli-
gen pitchning av projektet. Ansök senast 13 
 februari.
www.animwork.dk

MFI Script 2 Screen Workshops. Foto: MFI



Marknader och festivaler

ThessaloNiKi DocuMeNTary 
 fesTival
13-22 mars i Thessaloniki, Grekland
Under denna dokumentärfilmsfestival ar-
rangerar European Documentary Network 
(EDN) ett finansierings- och samproduk-
tionsforum för dokumentärer - Docs in 
Thessaloniki 18-22 mars. 21 projekt väljs ut 
till forumet och producenterna får möjlighet 
att jobba på sina projekt under handled-
ning och slutligen pitcha projekten inför 
beslutsfattare. Deadline för att skicka in sitt 
projekt till Docs in Thessaloniki är 16 januari. 
Man kan även delta utan projekt. Festivalen 
har även en marknadsdel, Doc Market 15-
21 mars, där man kan visa upp sin film för 
köpare samt en work-in-progress. Deadline 
för att delta i work in progress är 2 februari.
www.filmfestival.gr

asiaN siDe of The Doc
17-20 mars i Xiamen, Kina
Asian Side of the Doc (ASD) 2015 kommer att 
hållas i Xiamen i Kina. Målet med ASD är att 
underlätta för samproduktion av dokumen-
tärer, faktaprogram och cross-media plat-
formar mellan Östasien och resten av värl-
den. Man kommer att bjuda in 70 inköpare 
och producenter och det fyra dagar långa 
evenemanget kommer att innehålla expert-
paneler, pitchningssessioner, visningar och 
mycket annat. Deadline för att skicka in ett 
projekt är 28 januari. Ackrediteringsdeadline 
är 6 mars.
www.sunnysideofthedoc.com/asianside

series MaNia europeaN Tv series 
coproDucTioN foruM
22-24 april i Paris
För tredje året i rad arrangeras European TV 
Series Coproduction Forum 22-24 april som 
är en ny möjlighet till att sälja sin tv-serie 
eller hitta nya partners. Forumet arrangeras 
under den franska TV-seriefestivalen Séries 
Mania Festival (17-26 april). Tio projekt i 
utveckling kommer att väljas ut och presen-
teras. Ansök med ditt tv-serieprojekt senast 
20 februari.
series-mania.fr

shaNghai iNTerNaTioNal filM 
 fesTival
13-21 juni i Shanghai, Kina
Shanghai fick sin egen filmfestival 1993 och 
den har med tiden blivit mycket uppmärk-

sammad och har nu fler än 300 000 besö-
kare årligen. Sista datum för att skicka in sin 
film till programmet är 15 april. Under fes-
tivalens branschdel arrangeras ett sampro-
duktionsforum. Sista datum för att ansöka 
dit med projekt är 31 mars.
www.siff.com

aNNecy iNTerNaTioNal aNiMaTeD 
filM fesTival
15-20 juni i Annecy, Frankrike
Festival och marknad för animerad film. 
Marknadsdelen MIFA är en av Europas störs-
ta för animation och samlar varje år över 900 
deltagare, varav 200 inköpare och publicis-
ter. Skicka in ditt långfilmsprojekt senast 13 
februari. Små europeiska bolag som vill delta 
med ett stånd på MIFA kan anmäla sig till 
MEDIA:s speciella område med fördelaktiga 
villkor. Anmäl dig tidigt så du får plats.
www.annecy.org

samproduktionsfonder

iDfa berTha fuND europe
För dokumentärprojekt som har en regis-
sör från ett utvecklingsland och minst en 
europeisk och en icke-europeisk producent 
är inblandad. Projekten kan vara i något 
skede av produktionen. Ansökan måste läm-
nas in av den europeiska samproducenten 
och produktionen bör innefatta ett kreativt 
element, som en teammedlem eller post-

produktionstjänst från Europa. Deadline är 
1 februari. 
www.idfa.nl

huberT bals fuND hbf+ europe
Fonden erbjuder stöd till europeiska produ-
center för minoritetssamproduktion i filmer 
av filmskapare från länder i Afrika, Asien, 
Latinamerika och vissa länder i Östeuropa.
Stödjer framför allt första och andra lång-
film. Finansieringen är avsedd för interna-
tionella samproduktioner, där åtminstone 
en europeisk och en icke-europeisk produ-
cent ska vara är inblandade. Den europeiska 
producenten söker stödet och majoriteten 
av finansieringen behöver inte spenderas i 
Europa. Deadline den 1 april. 
www.iffr.com

WorlD ciNeMa fuND – europe 
 prograMMe
Fonden stödjer produktion och distribu-
tion av långfilmsdrama och dokumentär från 
ekonomiskt missgynnade delar av världen. 
För produktion ska projektet vara långt 
framskridet och beräknas gå i produktion 
inom tre månader efter fondens beslut.  
Filmprojekten bör ha en budget mellan 
200 000 och 1 miljon euro. Deadlines: pro-
duktion 26 februari, distribution: löpande 
mellan januari 2015 – februari 2016.
www.berlinale.de

 Från Annecy filmfestival. Foto: D. Bouchet / CITIA
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Kreativa Europa Desk MEDIA: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare), Anders Wilhelmsson 
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 
Tel: 08-665 12 05/07, E-post: kreativaeuropa@sfi.se, Internet: www.kreativaeuropa.eu

Handläggarenhet för Kreativa Europa-
programmet i Bryssel.

Post & kurir: Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency,  
Creative Europe MEDIA, 1, Avenue du 
Bourget BOUR,  
B-1140 Bryssel
Besök: Rue Colonel Bourg 135, Bryssel
Internet: Kreativa Europa MEDIA:s 
 internationella webbplats: 
eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

beviljade stöd 2014

Stöd till festivaler
(S32/2013)                                                       euro

BUFF 2015 35 000

Göteborg International Film 
Festival 2015

75 000

Stöd till dataspel (S31/2013)

Tarsier Studios Hunger 150 000

Image & Form International 
SteamWorld Heist

120 000

Stöd till europeiska TV-program 
(S24/2013)

100 Code AB 100 Code 500 000

Strix Drama Blue Eyes 500 000

Amp Film The Borneo Case 150 000

Palladium Jordskott 500 000

Filmlance International Bron III 1 000 000

Miso Film Sverige Anne Holt 500 000

Utveckling enskilt projekt (S30/2013)

Vindelfilm The Temple 25 000

Momento Film On Aggression 25 000

Nordisk Film Produktion 
Sverige Astrid

50 000

Fundament Film Prästen i 
 paradiset

50 000

Slugger film Sandvargen 60 000

CB Sverige Me & Sonny 60 000

Nima film Sara 25 000

Linda Västrik Filmproduktion 
Colony Lapland

25 000

Helgi Felixson Filmproduktion 
Spies, Lies and Family Ties

25 000

Chinema Film Sweden 
I Bet You Would!

50 000

Jarowskij Sverige 
Tsatsiki’s Universe

50 000

The story of a crime AB 
Story of a crime

50 000

Bleck film & TV 
The Ambassador

50  000

Utveckling slate funding (S30/2013)

Filmlance International 180 000

Mantaray Film 143 000

Tre Vänner Produktion 200 000

Fasad 200 000

Utveckling slate funding
(S30/2013)                                                       euro

WG Film 150 000

Atmo Media Network 200 000

Dfm Sweden 180 000

Anagram Film & TV 200 000

Götafilm 199 537

Garagefilm International 160 000

Biografdistribution selektivt (S22/2013)

Atlantic Film Diplomatie 21 300

Folkets Bio Två dagar, en natt 21 300

Folkets Bio Ida 31 600

Folkets Bio Violette 31 600

Folkets Bio Amour fou 21 300

Folkets Bio Timbuktu 21 300

Njutafilms Sacro GRA 15 500

Starlet Media Prästens barn 8 800

TriArt Film Walesa 21 300

TriArt Film 
Den stora skönheten

21 300

TriArt Film Clouds of Sils Maria 15 500

TriArt Film Jimmy’s Hall 15 500

TriArt Film Pride 31 600

Scanbox Entertainment 
Il capitale umano

21 300

Studio S Entertainment 
Fehér Isten

15 500

Biografdistribution automatiskt 
(S28/2013)

Svensk Filmindustri 86 724

Folkets Bio 62 333

Njutafilms 18 521

Noble Entertainment 36 073

Nordisk Film Distribution 175 508

Scanbox Entertainment 
 Sweden

64 958

TriArt Film 63 586

Stöd till onlinedistribution (16/2014)

Draken Film 250 000

Nätverk

Europa Cinemas 238 990

Stöd till publikutveckling (S27/2013)
(Svensk partner, stödsumma gäller hela 
projektet)                                                       euro

Svenska Filminstitutet 
 European Children’s Film 
 Catalogue & Related Film 
 Literacy Activities

239 049

Svenska Filminstitutet 
 European Framework for Film 
Education

69 396

Doc Lounge Moving Docs 150 000

Totalt 7 657 375

aktuella utlysningar

Tv-program DL 1 (24/14) 2015-01-13

Utvecklingsstöd enskilt projekt 
(17/14) DL 1

2015-01-14

Stöd till marknader enskilt 
 projekt (29/14)

2015-01-22

Utvecklingsstöd slate funding 
(18/14)

2015-02-05

Utvecklingsstöd enskilt projekt 
(17/14) DL 2

2014-04-16

Biografdistribution automatiskt 
(27/14)

2015-04-30

Tv-program DL 2 (24/14) 2015-05-28

Biografdistribution selektivt 
(23/14)  DL 2

2015-07-02


