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God fortsättning på det nya
millenniet 

med önskan att MEDIA-programmet bringar den sven-
ska AV-branschen masssssor av pengar...

Vid ministerrådets möte den 23 november i Bryssel enades
man om MEDIA Plus-programmet med en budget på 400 mil-

joner euro enligt kommissionens förslag. Programmet innehåller
en fortbildningsdel för branschfolk inom den audiovisuella

industrin (anpassning till digital teknik, försäljningsteknik, manus-
kurser, etc.) som får ett anslag på 50 miljoner euro och en del för

utveckling, distribution och marknadsföring med ett anslag på 350 miljo-
ner euro. 

Ministrarna enades om en rekommenderad fördelning av "utvecklingsdelens"
budget (350 miljoner euro): minst 20% till utveckling, minst 57,5 procent till

distribution, 8,5 procent till marknadsföring, 5 procent för pilotprojekt (en nyhet i
MEDIA Plus i jämförelse med MEDIA II, ämnad att underlätta övergången till digital

teknik) och minst 9 procent för horisontella kostnader (speciellt MEDIA Deskarna i
medlemsländerna).

Kommissionären Viviane Reding uttryckte sin glädje över att rådet antagit kommissionens för-
slag, vilket ger en "kraftig signal till branschfolk inom den audiovisuella industrin om viljan hos

de femton att hjälpa den europeiska filmen att stärka sin konkurrenskraft i en tid när den digitala
tekniken erbjuder en fantastisk tillväxt- och sysselsättningspotential". Kommissionären upprepade

inför ministrarna kommissionens vilja till full genomlysning av MEDIA Plus och poängterade vikten av
att ge tillräckliga medel till MEDIA Deskarna, systemets stöttepelare, som har som uppgift att informe-

ra och hjälpa branschfolk som vill ta del av programmet. 

En annan glädjande nyhet är att Europeiska kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska
investeringsfonden (EIF) har lagt fram ett nytt finansieringsprogram för den europeiska audiovisuella industrin.

Läs mera om det på sidorna ..... 

I detta nummer finner du även resultatet för Sverige för 2000. Det är värt att notera att svensk film- och AV-bransch
under perioden 1996–2000 fått närmare 80 miljoner kronor i bidrag eller räntefria lån från MEDIA-programmet.

Vi kan berätta att under den svenska ordförandeskapets halvår planerar Desken att tillsammans med kommissionen och
Filminstitutet ordna ett heldagsseminarium om alla nya MEDIA-stödformer. Under våren står Desken också som värd för bio-
grafnätverket EuropaCinemas som har sitt expertkommittémöte i Stockholm samt för en reunion-träff av alla MEDIA Deskar.

Vad beträffar ansökningshandlingar och guidelines kommer dessa att vara tillgängliga fr. o. m. mitten av februari. Ring eller
besök vår webb-sida för vidare information.

Antonia D. Carnerud
koordinator MEDIA Desk Sverige

MEDIA Desk koordinator:
Antonia D Carnerud  

tel: 08-665 12 05
Assistent: Sophie Laxhammar  

tel: 08-665 12 07 

fax: 08-666 37 48
e-post: mediadesk@sfi.se

Borgvägen 5
Box 27126 

102 52 Stockholm

web: www sfi.se/mediadesk



Stöd till Sverige under 2000

Utvecklingsstöd

Slate Funding Totalt 250 000 
AB Svensk Filmindustri  125 000 
Felicia Film AB 125 000 

Dokumentärfilm Totalt  30 000
Månharen Film & TV 30 000 

Multimedia (1:a stadiet) Totalt  20 000  
3D Studio 20 000 

Animation  Totalt  15 000
Tic Tac Interactive AB 15 000

Fiktion  Totalt  60 000
Sören Staermose AB 30 000 
WFM Werner F & M 30 000 

Distributionsstöd

Transnationell TV-distribution Totalt 140 000 
Thymallus Film 24 000 
Göta Film 60 000 
Meijer Film 40 000 
Omega Film & Television 16 000 

Video och multimedia Totalt 153 000
Alfabeta Gammafon AB   120 000 
Folkets Bio AB 9 000 
Svenska Filminstitutet 9 000 
Triangelfilm AB 15 000 

Biografdistribution, det selektiva systemet   Tot. 475 000

Nonstop Entertainment
Train de Vie  15 000

Sandrew Metronome Distribution Sverige AB
Angela’s Ashes 20 000
Topsy-Turvy 25 000
Une Liaison Pornograph. 25 000
Dancer in the Dark          100 000

Folkets Bio AB
L’Humanité 9 000
Madelief: Krassen in het... 5 000
Resources Humaines 16 000
Rosetta 15 000  
Bread and Roses 20 000
Le Secret 15 000
Mauvaises Frequentations  10 000

Triangelfilm AB
Adieu Plancher des Vaches13 000
Code Inconnu 20 000
La veuve de Saint Pierre 28 000
A la verticale de l’été 16 000
Englas Alheimsins 14 000
Goya en Burdeos 10 000
Human Traffic 13 000
Luna Papa 12 000
Saving Grace 20 000
Les Enfants du Siecle 9 000
Rien a faire 10 000

AB Svensk Filmindustri
Love’s Labour Lost 15 000
Trolösa 10 000 

Biografdistribution, det automatiska systemet
Totalt 784 958

AB Svensk Filmindustri 11 819
Egmont Entertain.AB      436 494
Folkets Bio AB 39 014
Sandrew Metronome AB  138 948
Sonet Film AB 40 212
Triangelfilm AB 118 471 

Marknadsföring/Promotion
Cartoon Forum Gotland 400 000 

Festivalstöd 
Uppsala Int. Short F.F. 15 000 
Umeå International F.F. 25 000 

Stöd till biografnätverk
Europa Cinemas (prel)     205 000
Euro Kids Network 48 000 
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Totalt utvecklingsstöd 375 000 euro

Totalt distributionsstöd 1 552 958 euro

Totalt markadsföring 400 000 euro

Totalt festivalstöd 40 000 euro

Totalt biografnätverk 253 000 euro

Sammanlagt 2 620 958 euro eller
närmare 22,3 miljoner kronor vil-
ket är en ökning med ca 30 pro-
cent i jämförelse med resultatet
för 1999.



Nytt finansieringsinitiativ för den europeiska 
AV-industrin

Europeiska kommissionen, Europeiska investeringsbanken
(EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF) lägger fram
ett nytt finansieringsprogram för den europeiska audio-
visuella industrin för att förstärka dess finansiella bas och
påskynda dess anpassning till digitala tekniker. Detta
finansieringspaket ska komplettera MEDIA-programmet
och syftet är att öka industrins konkurrenskraft och främ-
ja framtagandet av audiovisuella produkter med europeiskt
innehåll.

I slutet av december presenterade Viviane Reding, europa-
kommissionär med ansvar för kultur och audiovisuella
media, och Philippe Maystadt, direktör i Europeiska
investeringsbanken, en ny strategi för samarbete mellan
kommissionen, EIB och EIF. Strategin fullföljer på det audio-
visuella området det mandat som gavs i Lissabon i mars
2000 av den Europeiska unionens (EU:s) statsöverhuvuden
och regeringschefer som avsåg att underlätta de 15 länder-
nas övergång till en ekonomi och ett samhälle baserat på
information och kunskap. ”i2i” ska till att börja med pågå i
tre år och bör kunna frigöra avsevärda finansiella resurser:
uppskattningar gjorda på basis av de första finansoperatio-
ner som nu utvärderas, antyder att EIB-gruppens initiala
fonderingsvolym torde överstiga en halv miljard euro. 

Fyra konkreta åtgärdslinjer presenterades:

Att EIB tillhandahåller kreditlinor (globala lån) till bank-
sektorer som specialiserat sig på finansiering till små och
medelstora företag som arbetar inom fältet audiovisuellt
skapande och teknologi och företag som agerar som under-
leverantörer i denna sektor. Vissa av dessa globala lån kan
komplettera statliga subventioner, medan andra kan inbe-
gripa ett riskspridningselement och gynnas av garanti-
strukturer som i huvudsak stöds av EIF.
∑ 
Medel-  och långfristig finansiering från EIB av stora priva-
ta och public service-televisionsgrupper och av audiovisu-
ella produktions- eller distributionsgrupper till investe-
ringar i infrastruktur (studior, digitala installationer, sän-
darstationer etc.) och till deras kreativa arbete (produk-
tion av ”filmpaket”, distribution av verk eller kataloger) har
skapats för att reparera vissa svagheter i denna sektor i
kontext av global konkurrens och för att ge stimulans åt de
många SME-företag som är verksamma som underleveran-
törer åt dessa grupper.

Finansiering av riskkapitalfonder specialiserade på audiovi-
suella media genom EIF-deltagande. Som en fond av fonder
kommer EIF således att engageras i en mycket specialiserad
sektor i vilken bristen på finansiella resurser och på all-
europeiska operatörer hindrar framväxandet av en effektiv
riskkapitalmarknad. 

Gemensamma åtgärder av EIB-gruppen och europeiska
kommissionen för att gynna kulturellt skapande och i

synnerhet utvecklingen av en film- och tv-industri.  Åtgär-
derna har syftet att säkerställa en bättre överensstämmelse
mellan gruppens bankresurser och finansiella stödåtgärder
från EU under MEDIA Plus-programmet. I synnerhet ska
påpekas, att kommissionen avser att organisera utbildning i
finansiering av audiovisuella företag och verk, jämte
gemensamma aktioner för att stödja samarbete mellan
europeiska distributörer (distributionskampanjer etc.) och
andra gemensamma aktioner, särskilt inom ramen för expe-
rimentella projekt under MEDIA Plus, samt att stödja
utvecklingen av online-tjänster, främja filmarkiv och
utveckla tematiska digitalkanaler. Dessutom är Viviane
Reding och Philippe Maystadt angelägna om att uppmun-
tra en dialog mellan olika finansiärer av audiovisuell verk-
samhet, vilka hittills inte samarbetat särskilt nära om
europeiska projekt.

EIB- och EIF-projektet, som kallas ”i2i Audio-visual”-pro-
grammet, ingår i det ”i2i”-initiativ som togs i juni 2000 av
EIB-gruppen för att stödja utvecklingen av en europeisk
ekonomi baserad på kunskap och innovation. Med lån som
tillsammantagna uppgår till 12 till 15 miljarder euro och
ett riskkapital på en miljard euro under de kommande tre
åren, utgör ”i2i” en kvalitativ inriktning av EIB-gruppens
aktiviteter visavi lovande sektorer med ett högt mervärde i
termer av teknologi och mänskliga resurser. Åtgärdernas
berättigande bekräftades inom loppet av några månader av
den finansieringsvolym som redan godkänts: i slutet av
2000 uppgick lånesummorna till 1,6 miljarder euro eller
11 % av EIB-lånen inom unionen.

De åtgärder som föreslagits har både en arbetsmarknads-
mässig och en kulturell dimension: tanken är att stödja
mängden aktiviteter och att förstärka den finansiella stabi-
liteten hos både stora och små europeiska audiovisuella
företag, samt att uppmuntra utvecklingen av en alleuro-
peisk dimension inom denna industri. Detta är så mycket
mer angeläget som obalansen mellan USA och Europa på
detta område riskerar att bli ännu större i och med fram-
växten av digitala tekniker. 

I en kommentar till dessa beslut sa Philippe Maystadt:
”Det är viktigt att Europa spelar sin roll i den audiovisuell-
la industrin. Av såväl kulturella som ekonomiska skäl är
det angeläget att tillhandahålla finansiering för europeiska
kreatörer. Det är detta vi försöker göra med ”i2i”-pro-
grammet som lanserades efter toppmötet i Lissabon.”

Viviane Reding gav följande kommentar: ”Detta gemen-
samma initiativ har utformats för att säkerställa att det
audiovisuella Europa går in i en god cirkel.  Om vi åter-
erövrar marknadsandelar kommer våra kreatörer, alltefter-
som deras publik växer, att dra till sig extra finansiärer
och därmed öka sina chanser att värna om den europeiska
kulturen inom Europa och också att kunna sprida den över
hela världen. Det är viktigt att detta är ett frivillighetssystem
och det är hög tid att ta itu med denna utmaning som vår
kulturella mångfald och våra jobb står inför.”

•••••••••••••••••••
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KURSER/SEMINARIER

SAGAs Interactive Fiction Scriptwriting 

Fokuserar på utbildning inom området manusutveckling
för den expanderande interaktiva mediamarknaden.
Målgrupp är i första hand manusförfattare, regissörer och
producenter som arbetar inom det traditionella och/eller
det interaktiva audiovisuella mediaområdet.
Under 2001 kommer tre separata kurser att äga rum: 
• Virtual Cinema Workshop, 6-12 mars 2001, vid Film
Academy i München. Kursledare: Greg Roach, Hyperbole
Studios, Seattle.
• Interactive Digital Moviemaking Workshop, 12-18 mars,
Film Academy München. Kursledare: Chris Hales,
UWE/Royal College of Art, London.
För dessa två workshops är deadline 21 januari 2001.
• Interactive Scripting Workshop, 5-11 oktober 2001,
Center for Art and Media Technology Karlsruhe.
Kursledare: Greg Roach. Deadline är 22 juli 2001.
För mer information samt ansökningsblanketter:
www.sagas.de

Vertical Strategies 

Programmet vänder sig till oberoende producenter och syf-
tar till att öka deras förståelse för marknadsföringen och
dess mekanismer.

Northern Cruise: Travemünde – Helsinki – Travemünde
22 mars – 26 mars 2001. Deadline är 15 februari.
Kostnad: 600 euro inkluderar deltagande i seminarium,
kryssning med inkvartering i dubbelhytt med sjöutsikt
samt alla måltider.
För mer information och ansökning kontakta:
vertical@salzgeber.de  www.salzgeber.de

North by Northwest

En serie intensiva workshops, riktade till manusförfattare
och dramaturger, för utveckling av spelfilmsmanus. 
Deadline för ansökan är 29 januari 2001.
För mer information kontakta: Anette Funch Thomassen,
Danish Film Institute, tel: +45 33 74 35 28 
Fax: +45 33 74 36 04 
e-mail: info@n-nw.dk
www.n-nw.dk

Pilots

Workshop i Sitges, Spanien, 25 mars – 1 april 2001
Utveckling av manus till TV-serier och TV-filmer. Sex
dagars workshop där man ges möjlighet att arbeta intensivt
med utveckling av sitt projekt tillsammans med en erfaren
handledare. Anmälan senast 3 veckor före kursen.
Tel: +34 93 487 37 73
pilots@intercom.es        
www.acpilots.com

CARTOON Masters

The Business Plan, 
Strasbourg 15-17 februari 2001

Alla som ägnar sig åt animerad produktion kommer så
småningom att konfronteras med svårigheten att etablera
en affärsplan. När producenten möter de nya
marknadstrenderna, de nya produktionsmöjligheterna samt
den ökande konkurrensen måste hon/han snabbt kunna
etablera en affärsplan för att bedöma möjligheterna med
ett nytt projekt och följaktligen dess hållbarhet.
Cartoon Masters hjälper till med analys och genomgång av
en affärsplan samt belyser möjligheterna för animerad pro-
duktion inom Europa.
Deadline för anmälningar är 2 februari 2001.
www.cartoon-media.be
e-mail masters@cartoon.skynet.be

MARKNADER

Contact Quebec 2-4 mars 2001

Contact är ett marknadsorienterande evenemang inom
området finansiering och distributionsom äger rum i
Montreal 2-4 mars 2001. LMF Linking Market Forces orga-
niserar Contact i samarbete med SODEC, Quebec.

Målet är att skapa en internationell plattform anpassad till
dagens ”globala” marknad genom att ge producenter möj-
lighet att testa ett projekts potential hos både internatio-
nella säljare och lokala distributörer.
Deadline för ansökan är 30 januari 2001.
För information och ansökning kontakta Emilia de Paola,
LMF. e-mail: lmfasbl@noos.fr     www.lmf-asbl.com

Toronto Documentary Forum 2-3 maj 2001

Hot Docs Canadian International Documentary Festival
äger rum mellan 30 april och 6 maj 2001. 

Parallellt med festivalen erbjuder Toronto Documentary
Forum möjligheter för den kanadensiska och internatio-
nella dokumentärfilmen att nå ut till finansiärer via en
internationell marknad.

Under en tvådagars period får oberoende dokumentärfil-
mare möjlighet att pitcha sina projekt för konsulenter och
programdirektörer. Pitching-sessionerna är öppna för bl.a.
ackrediterade producenter samt inköpare.

Deadline för ansökan till pitching-sessionerna vid Toronto
Documentary Forum är 16 februari 2001.
Deadline för ansökan som observatör vid TDF är 23 mars.
Deadline för ansökan till Hot Docs’ early-bird registration
är 30 mars 2001. För mer information: www.hotdocs.ca
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Slovenien går med i EURIMAGES

Från och med den 1 januari 2001 blir Slovenien det 26:e
landet att gå med i EURIMAGES, samproduktionsfonden
för stöd till distribution och visning av europeisk film.
Beslutet togs av fondens styrelse vid mötet i Strasbourg
27-29 november 2000. Därigenom kan alla projekt som
involverar en slovensk samproducent presenteras vid nästa
deadline för ansökningar till EURIMAGES. Slovenien kan
också dra nytta av biograf- och distributionsstöd.

Vid mötet i Paris den 11-12 december 2000 blev Gianni
Massaro enhälligt återvald till ordförande för EURIMAGES
styrelse under en period på två år. Generalsekreteraren för
Europarådet nominerade Renate Roginas till ny exekutiv
sekreterare från den 1 januari 2001.

Deadlines för ansökningar år 2001 är:

16 mars (beslut 5 maj) 
23 maj (beslut 4 juli)
22 augusti (beslut 3 oktober)
12 oktober (beslut 29 november)

Ytterligare upplysningar kan fås från den svenske represen-

tanten Peter Hald, Svenska Filminstitutet, tel: 08 665 12 01.

MEDEA-programmets resultat

MEDEA – de europeiska medelhavsländernas program för
att stärka den audiovisuella utvecklingen – mottog 249
ansökningar till deadline den 15 september 2000. Av dessa
beviljades 25 projekt stöd. Efter en första administrativ kon-
troll lämnades manus till lektörer för en första bedömning.
Därefter vidtog expertgruppens värdering, varefter en
urvalskommitté beviljade stöd till sammanlagt 12 dokumen-
tärfilmer, varav tre från Israel, fyra från Spanien, fyra från
Frankrike och en från Grekland. 

Dessutom utgick stöd till 13 långfilmer (fiktion): två filmer
från Libanon, två från Israel, två från Marocko, två från
Spanien och en film vardera från Finland, Algeriet, Tunisien,
Tyskland och Frankrike.

Fortbildningsstipendier från SFI

Under år 2000 delade Svenska Filminstitutet – genom
utbildningskonsulent Elisabeth Lysander – ut 425 000 kr 
i fortbildningsstöd till svenska filmare som deltog i work-
shops och kurser inom MEDIA II. Stipendierna, på mellan 
5 000 och 30 000 gick till 29 filmare.

Producentutbildning:
BUSINESS Strategies  for the Independent Producer – Stefan
Lundberg 
CARTOON Master: How to negotiate… – Lars Ohlson
CEFPF: Financing a film in Europe – Johan Fälemark
EAVE  2000 – Peter Hiltunen och Jenny Bäfving (manus)
samt Birgitta Åkesson 
MEGA Media – Johanna Lindvall
TBS-Television Business School – Una Celma
VERTICAL Strategies, Köpenhamn – Leif Mohlin, Martin
Persson
STRATEGICS Filmmarket Workshop – Anders Banke,
Magnus Paulsson 

Manusutveckling: 
EUROSCRIPT – Camilla Roos
PILOTS Movie – Claes-Göran Lillieborg  och Louise
Lindbom,  Marius van Niekerk
SOURCES 2 – Patrik Ekman, Linda Hambäck, Lena Hanno-
Clyne, KG Johansson, Göran Lindström, Peter Nicolaisen,
Björn Olofsson,  Lars Pettersson, Johan Schell, Jerk
Schuitema, Jakob Söe-Pedersen, Anne-Marie Söhrman
Fermelin
CARTOON Master: Management software in animation stu-
dios – Clas Cederholm

Dessutom utdelades 4 stipendier för observatörer under
Cartoon Forum, Gotland till följande producenter: Jörgen
Aggeklint, Uzi Geffenblad, Peter Holthausen, Bo Nordin.

Till EAVE 2001 har tre svenska producenter antagits och
erhållit fortbildningsstipendium: Åse Byberg, Patrik Ekman
och Karl Fredik Ulfung.
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FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR KURSER ÅR

2001

Fortbildningsstipendier kan sökas för en filmares
professionella vidareutbildning. Detta innebär t ex att
stipendier kan beviljas för konstnärlig och teknisk
utveckling och fortbildning. Fortbildningen kan äga
rum i Sverige eller i utlandet. Nästa ansökningstillfäll-
len är den 1 mars, 1 juni samt 1 oktober 2001. 

Upplysningar genom utbildningskonsulent Elisabeth
Lysander, tel 08-665 11 00, fax 08-666 37 55. 

e-post: elisabeth.lysander@sfi.se 
www.sfi.se/fortbildning 
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KOM OCH TRÄFFA MEDIA Desk Sverige under Göteborg Film Festival
26 januari – 4 februari 2001

Vi finns på hotell Riverton under hela festivalen med all aktuell information om 
det nya MEDIA-programmet och ansökningar.

VÄLKOMMEN
måndagen den 29  januari kl  17.15 – 18.30  till vårt seminarium på Folkets Hus

EU, MEDIA & MONEY, MONEY, MONEY…
Under seminariet visar vi exempel på hur man hittills utnyttjat programmets möjligheter samt presen-

terar de nya stödformer och ansökningsvillkor som gäller från  2001.

Efter seminariet bjuder MEDIA Desk på tilltugg och ett glas vin/öl.

DESKEN SÖKER NY MEDARBETARE

Eftersom vår nuvarande assistent Sophie Laxhammar kommer att sluta på MEDIA Desken söker vi en ny
medarbetare för omgående tillträde.

Arbetet innebär att vara assistent till koordinator men också vid behov kunna fungera som ställföreträdare.

Vi söker Dig som har branscherfarenhet gärna inom områdena produktion alternativt distribution av film,
video och/eller multimedia.

I arbetsuppgifterna ingår bl a att informera om de möjligheter som MEDIA-programmet erbjuder, telefon-
kontakt med branschfolk och –bolag både nationellt och internationellt, korrespondens samt redigering av

informationsmaterial. Vi utgår ifrån att Du har goda språkkunskaper, är serviceinriktad och van att arbeta
självständigt.

Vill du veta mera är du välkommen att ringa Antonia D. Carnerud, 08-665 12 05 eller 070 7223641.
Facklig förtroendeman på Filminstitutet är Andreas Hoffsten, 08-665 12 35.

Skicka en ansökan senast den 12 februari 2001 till 
Svenska Filminstitutet

Personalenheten
Box 27126

10252 Stockholm


