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MEDIA står för 
Mesures pour Encourager le

Développement de l’Industrie
Audiovisuelle – Åtgärder för att

främja utvecklingen av den audiovi-
suella industrin.

MEDIA Plus ersatte vid årsskiftet MEDIA
II och löper fram till slutet av 2005 med en

total budget på 400 miljoner euro. Det är ett
stödprogram för den europeiska audiovisuella

industrin, inklusive nya teknologier och multime-
dia, som erbjuder bidrag och räntefria lån till bl.a.

projektutveckling, distribution, marknadsföring och
vidareutbildning.

MEDIA-programmet drivs av EU-kommissionens Generaldi-
rektorat för utbildning och kultur under kommissonären Vivi-

ane Reding och leds av ett team med fransmannen Jacques Del-
moly i spetsen. 

MEDIA Desk Sverige är det nationella informationsorganet för
programmet. Vi bistår med riktlinjer och ansökningshandlingar,
svarar på frågor om stöd- och fortbildningsmöjligheter och ger
även individuell rådgiving till branschverksamma. Välkommen
att kontakta oss.

Under årets Cannes filmfestival arrangerade Europeiska kom-
missionen två olika evenemang.

Den 17 maj hölls ett rundabordsamtal med kommissionen (re-
presenterat av Viviane Reding, kommissionär med ansvar för
kultur och audiovisuell media), den Europeiska Investerings-
banken (EIB) och verkställande ledning för de olika europeiska
banker som specialiserat sig på finansiering av audiovisuella
projekt. Mötet syftade till att definiera strategier för organisa-
tionen av ”i2i Audiovisual”, arbetsnamnet på ett nytt stort fi-
nansieringsinitiativ för den europeiska AV-industrin. Mer om
detta kan du läsa på sidan 4.

Den 18 maj, i samband med avslutningsceremonin för "La
Quinzaine des Réalisateurs”, delades MEDIA programmets 
årliga pris ut av Mrs Reding. Pristagare blev den belgiske re-
gissören Frederic Fonteyene för filmen ”Une liaison pornograp-
hique”. Filmen distribueras i Sverige av Sandrew Metronome
och har sin svenska premiär den 6 juli under titeln ”En erotisk
affär”.

Under Cannes festivalen har undertecknad haft flera samtal med
kommissionens ansvarige för MEDIA utvecklingsstöd, Jean Jauniaux,
som bl a beklagade sig över det fåtal inkomna ansökningar för ut-
vecklingsstöd som kommissionen fått sedan utlysningen skedde i
april. Under de fyra första veckorna hade enbart en (1) ansökan
kommit in. Och den var svensk! 

Kommissionens beslutsfattare bekymrar sig nu över huruvida de
kommer att få kvalificerade ansökningar nog för att kunna fördela
de 14 miljoner euro som man disponerar till årsskiftet.

Vi hoppas att det finns bland våra svenska bolag flera som vill
hjälpa till att dessa miljoner blir förbrukade i tid. 

I skrivande stund pågår förberedelser för ett MEDIA-seminarium
den 15 juni där Jean Jauniaux är inbjuden för att ge en närmare
presentation av utvecklingsstöden. En rapport från seminariet kom-
mer att ges i nästa nummer av MEDIA Info.

Deskens kontor har öppet under hela sommaren med undantag för
vecka 30 då både Rickard och jag är på semester samtidigt. 

Vi på Desken önskar alla en lång och varm sommar.
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Borgvägen 5
Box 27126 

102 52 Stockholm

web: www sfi.se/mediadesk

MEDIA Desk koordinator:
Antonia D Carnerud  

tel: 08-665 12 05
Assistent: Rickard Olsson  

tel: 08-665 12 07 

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

Antonia D Carnerud
koordinator 

MEDIA Desk Sverige

14 miljoner euro väntar i Bryssel......



AKTUELLA STÖD

UTVECKLING

Stöd till utveckling av enskilda projekt
• Stöd till utveckling av enskilda projekt inom områdena
spelfilm, dokumentär, animation och multimedia. Stöd ges i
fasta belopp mellan 10 000 och 80 000 euro. 
Ansökningsnummer 5/2001

Stöd till utveckling av flera projekt (slate funding)
• Slate funding 1:
3-9 projekt. Stödsummor mellan 60 000 - 90 000 euro

• Slate funding 2:
5-15 projekt. Stödsummor mellan 100 000 - 125 000 euro. 

Ansökningsnummer 5/2001

Denna utlysning handläggs löpande fram till och med 14
september 2001 varefter nya ansökningshandlingar kommer
att publiceras.

DISTRIBUTION

Europeisk biograffilm, det ”selektiva” systemet
Ansökningsdatum under 2001 är 6 juli och 1 december.
Ansökningsnummer 21/2001

MARKNADSFÖRING 

Stöd till marknadsföringsåtgärder och tillgång till markna-
der. Ansökningsdatum 2001:
15 juni – för evenemang mellan 1 juli och 31 augusti 2001.
2 juli – för evenemang mellan 1 september och 31 december.
3 september – för evenemang mellan 1 januari 2002 och 30
juni 2002. Ansökningsnummer 15/2001

FESTIVALER

Stöd till audiovisuella festivaler som arrangeras i partner-
skap och som till övervägande del visar europeiska verk.
Ansökningsdatum 2001:
10 september 2001 - för evenemang som anordnas mellan
den 1 december 2001 och den 28 februari 2002. 

Ansökningsnummer 7/2001 

KURSER och SEMINARIER

Manusutveckling (Scriptwriting)

Euroscript - Writer/producer-scheme, distanskurs, 2001

Handledning och distansundervisning i manusutveckling
under 6-9 månader. Euroscript erbjuder varje deltagande
projekt ett utvecklingsteam bestående av en ”script mana-
ger” och en ”script editor” som följer och assisterar projek-
tet i olika delar av utvecklingsfasen. För långfilm, TV-serier
och TV-filmer om minst 60 minuter. Euroscript erbjuder
också en särskild ”Script Report Service”. Se deras hemsida
för närmare detaljer. Sista ansökningsdag är 30 juni 2001.
Tel/Fax: + 44 (0)20 7387 5880  
e-post: info@euroscript.co.uk   www.euroscript.co.uk

Moonstone International
Filmmakers’ lab, 30 oktober-18 november 2001
Screenwriters’ lab, 3-9 december 2001

Kurserna vänder sig till sökande med färdigställda manus,
tillräckligt utvecklade för att kunna dra nytta av en kort
periods intensivt arbete. Under Filmmakers’ lab filmar och
klipper deltagande regissörer nyckelscener från deras pro-
jekt med professionellt team och skådespelare. Manusför-
fattare får under den veckolånga Screenwriters’ lab möjlig-
het att jobba med sina projekt genom en serie av individu-
ella möten med andra etablerade manusförfattare.
Sista ansökningsdag är 13 juli 2001.
Tel: +44 (0) 131 220 2080  Fax: +44 (0) 131 220 2081
www.moonstone.org.uk

Arista - Story Editor Workshops
Frankrike, september 2001 

En sjudagars workshop för manusutveckling som vänder sig
till producent/författarteam, manuskonsulter och drama-
turger. Film och TV-producenter anmäler sig tillsammans
med manusförfattare. Dramaturger kan anmäla sig indivi-
duellt. Internationellt erkända specialister undervisar i ma-
nusutveckling, dramaturgi, berättarteknik, gruppdynamik
och juridik. Sista ansökningsdag är 16 juli 2001.
Tel: +44 (0) 20 7323 1775  Fax: +44 (0) 20 7323 1772
E-post: arista@aristotle.co.uk   www.aristotle.co.uk
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FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR KURSER ÅR 2001

Fortbildningsstipendier kan sökas för en filmares  professio-
nella vidareutbildning. Detta innebär t ex att stipendier kan
beviljas för konstnärlig och teknisk utveckling och fortbild-
ning. Fortbildningen kan äga rum i Sverige eller i utlandet.
Nästa ansökningsdatum är den 1 september samt 1 december
2001. 

Upplysningar genom utbildningskonsulent Elisabeth Lysan-
der, tel 08-665 11 00, fax 08-666 37 55. 
e-post: elisabeth.lysander@sfi.se     www.sfi.se/fortbildning 

Eurimages erbjuder produktions-
stöd i två olika system. För det
ena gäller att stöd beviljas huvudsakligen på basis av projektets
spridningspotential, medan det andra erbjuder stöd baserat på
projektets konstnärliga kvalitéer. Eurimages fördelar även stöd för
visning och distribution av icke-nationell europeisk film. 
Ansökningsdatum år 2001 är senast den 22 augusti  (beslut 3
oktober) och den 12 oktober (beslut 29 november).

Ytterligare upplysningar kan fås från den svenske representan-
ten Peter Hald, Svenska Filminstitutet, tel: 08 665 12 01.



Affärsekonomi (Management)

Eurodoc Production
Frankrike, 1:a träffen i oktober 2001

Eurodoc är ett fortbildningsprogram för oberoende produ-
center som fokuserar på utveckling och finansiering av do-
kumentära projekt för den internationella marknaden. Kur-
sen omfattar tre veckolånga workshops under ett halvår och
vänder sig framför allt till producenter av dokumentärfilms-
projekt med en internationell potential.
Sista ansökningsdag är 30 juni 2001.
Tel : +33 (0) 4 67 60 23 30  Fax : +33 (0) 4 67 60 80 46
E-post: eurodoc@wanadoo.fr   www.eurodoc.asso.fr

Vertical Strategies
Southern Cruise, 1-4 november 2001

Vertical Strategies är en kurs i konsten att marknadsföra
låg- och medelbudgeterad spelfilm, dokumentär och TV-
produktion. Programmet vänder sig till fristående produ-
center och syftar till att öka förståelsen för marknadsfö-
ringens mekanismer och tillämpning. Kursen hålls ombord
ett kryssningsfartyg som under fyra dagar seglar mellan
Genua, Barcelona, Cannes och tillbaks till Genua.
Sista ansökningsdag är 26 september 2001.
Tel: +49 30 285 290 90  Fax: +49 30 285 290 99
E-post: vertical@salzgeber.de         www.salzgeber.de

Media Business School

Marketing & Distribution 2001
Datum och plats ännu ej konfirmerat
Sista ansökningsdatum är 31 augusti 2001.

Television Business School
Lübeck, Tyskland, 24-28 oktober 2001
Sista ansökningsdatum är 24 september 2001.

Film Business School
Ronda, Spanien, 26 november-2 december 2001
Sista ansökningsdatum är 26 oktober 2001.

Tel: +34 91 575 95 83 Fax: +34 91 431 33 03
E-post: mbs@mediaschool.org     www.mediaschool.org

EAVE 2002

En välrenommerad fortbildning för verksamma film- och
TV-producenter med dokumenterad erfarenhet. Tre längre
workshops utspridda över ett år. Man kan ansöka med eller
utan projekt.  Sista ansökningsdag är 1 oktober 2001.

Svensk EAVE-representant: Peter Kropenin, Omega Film &
TV.  Tel: 08-564 808 20   e-post: filmtv@omega.se

EAVE i Bryssel: Tel: +32 2 219 09 20 Fax: +32 2 223 00 34
E-post: eave@skynet.be          www.eave.org

MARKNADER och FESTIVALER

Nordisk Forum
Århus, Danmark,  17-18 september 2001

Den årliga mötesplatsen för nordiska produ-
center av dokumentärfilm och finansiärer från TV, film-
branschen, organisationer och regionala filmfonder. Film-
kontakt Nord kommer även att bjuda in ett begränsat antal
producenter och finansiärer från Kanada, Skottland, Irland
och Nordtyskland för att delta på samma villkor som deras
Nordiska kollegor. Sista ansökningsdatum till Forum är 
16 juli 2001.

Ett begränsat antal observatörsplatser kommer att reserve-
ras, i första hand för yrkesverksamma som besöker Nor-
diskt Forum för första gången. Sista ansökningsdatum, ac-
kreditering för observatörer är 21 augusti 2001.

E-mail: forum@filmkontakt.dk       www.filmkontakt.dk

Eureka Screening
Istanbul, Turkiet,  15-18 November 2001

Audiovisual Eureka grundades 1989 som en paneuropeisk
mellanstatlig organisation med uppgift att verka för större
kulturell mångfald i Europa inom AV-området. Som led i
detta arbete arrangerar man för fjärde året festivalen Eure-
ka Screenings, som i november kommer att hållas i Istan-
bul i Turkiet. Temat för årets festival är musik och arran-
görerna räknar med att ett femtiotal köpare från Audiovi-
sual Eurekas 35 medlemsländer kommer att närvara och ta
del av ett urval om 300 filmer och program.

Deadline för registrering av film/program är 30 juni 2001.

Kontakt: Audiovisual Eureka, Pauline Mazenod, 
Tel: +32 2 543 76 67  Fax: + 32 2 538 04 39
E-mail: p.mazenod@aveureka.be  www.aveureka.org
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Galway Film Fair
Galway, Irland, 13 – 15 juli 2001

Galway Film Fair är en irländsk filmmarknad som arran-
geras med stöd av MEDIA-programmet och i samarbete
med Galway Film Fleadh – en av Irlands ledande filmfes-
tivaler. Under marknaden koordineras bl.a. möten mellan
ett urval av producenter med projekt under utveckling
och inbjudna internationella finansiärer, distributörer
och producenter.

Anmälningsavgift för deltagare är 100 euro. Resa och uppe-
hälle för deltagande finansiärer bekostas av Galway Film Fair.
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig trots att
deadline redan har passerat.

Ansökningshandlingar och närmare information finns på
Desken.



Europeiska Unionens två initiativ:

“i2i Audiovisual” och MEDIA Plus ger 1 miljard
euro till den europeiska film- och TV-industrin

Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsban-
ken (EIB Group) har gemensamt tagit fram en rad finansie-
ringsinitiativ för den europeiska film- och TV-branschen
för att bättre rusta den inför de kulturella och teknologis-
ka utmaningar branschen står inför i den globaliserade
ekonomin.

De två institutionernas initiativ presenterades den 17 maj
2001 i Cannes av Viviane Reding, kommissionär med an-
svar för kulturella och audiovisuella frågor, och Philippe
Maystadt, ordförande för EIB Group, vid ett möte med fi-
nansiärer och representanter från AV-sektorn. Diskussio-
nerna vid detta möte underströk den kompletterande prin-
cipen för EIB-gruppens finansieringsförslag och EU:s redan
etablerade MEDIA Plus-program, som båda syftar till att
förstärka den europeiska film- och TV-industrin.

”Jag kan inte acceptera det faktum att amerikansk film står
för 75% av intäkterna i Europa medan EU producerar mer
film än USA. Jag tänker inte luta mig tillbaks och se unga
talanger och AV-entreprenörer försvinna över Atlanten”,
förklarade Viviane Reding, och fortsatte; ”Philippe May-
stadt och jag har enats om en gemensam aktion i form av
praktiska förslag. Denna dag i Cannes har vi presenterat
handlingsplanen och diskuterat den med finansiärer och
yrkesverksamma i den audiovisuella industrin. Vi ska nu
sjösätta den.”

EIB-gruppen och kommissionen har identifierat följande
fyra områden för sina gemensamma engagemang:

Utbildning: Deltagande i fortbildningsprogram som stöds
av MEDIA för bankrepresentanter och konsulter för små
och medelstora bolag, i syfte att öka deras förståelse för
AV-industrin och dess specifika villkor. Målsättningen är
att uppmuntra skapandet, och en kompetent förvaltning av,
specialiserade riskkapitalfonder.

Utveckling: Möjliggöra för EIB-gruppen att, som prioritet,
finansiera projekt som utvecklats genom samarbete mellan
bolag som beviljats MEDIA Plus-stöd och som har en pan-
europeisk dimension.

Distribution: Förenkla de formella kriterierna för MEDIA
Plus-stöd till transnationell distribution av filmer och AV-
produkter som producerats genom samarbeten mellan bo-
lag som, direkt eller indirekt, finansierats av EIB-gruppen;

Finanser: Ge kommissionen tillgång till EIB-gruppens låne-
garantier till banksektorn (genom den specialiserade dot-
terorganisationen EIF) med syfte att skapa en rad lånemöj-
ligheter för små- och medelstora bolag i den europeiska
AV-sektorn.

EIB-gruppens ”Audiovisual i2i” planeras att löpa över tre år
och kommer att samla substantiella finansiella resurser,
uppskattningar som gjorts antyder att EIB-gruppens kredi-
ter kommer att omfatta närmare 600 miljoner euro.

Detta åtagande från EIB-gruppens sida är uppdelat på tre
kompletterande fronter:

- EIB-finansiering i partnerskap med banksektorn för att
täcka infrastrukturella investeringsbehov för privat och
statsunderstödd television, produktions- och distributions-
grupper (studios, digital teknik, TV-stationer etc.), inne-
hållsproducenter (produktion av ”filmpaket”) och distribu-
tionsbolag (digitalisering av filmkataloger). Dessa insatser
kommer att ha lånevillkor anpassade efter respektive finan-
sierade projekts ”karaktär” och kommer att inrikta sig på
medel- och långsiktiga satsningar (5-10 år). De är designa-
de för att kompensera inbyggda svagheter i den europeiska
industrin jämfört globala konkurrenter, och för att stödja
verksamhet som har positiv inverkan på de många små- och
medelstora underleverantörer till dessa större grupper.

- EIB-styrda kreditlinor (”globala lån”) till banker speciali-
serade på finansiering av små produktionsbolag inom AV-
sektorn, företag som nyttjar audiovisuell teknik och relate-
rade bolag. En del av dessa globala lån kan komplettera of-
fentliga stöd för film- och TV-produktion, medan andra
kan inkludera risktagande element och dra nytta av exter-
na garantistrukturer.

- EIF-finansiering av audiovisuella riskkapitalfonder. Som ”fon-
dernas fond” kommer EIF att utöka sitt engagemang i en högst

specialiserad sektor där
bristen på finansiella resur-
ser och paneuropeiska ope-
ratörer hämmar etablering-
en av en effektiv marknad
för riskkapitalfonder. Verk-
samheten kommer förutom
finansiering av fonder inrik-
tade på AV-sektorn också
finansiera fonder för andra
sektorer med intressen i ny 
teknologi och audiovisuella
medier.
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Viviane Reding


