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info
Nya stöd att söka!

Automatiskt stöd för biograf-
distribution (Utlysning 20/2003)
Nu finns ansökningshandlingar för det au-
tomatiska stödet till biografdistribution att 
ladda ner från MEDIA Deskens hemsida. 
Inga större förändringar har skett i själva 
ansökan, men vad som däremot kommer 
att ändras är kontraktsskrivandet. Istället 
för att som tidigare skriva ett kontrakt för 
varje återinvesteringsprojekt kommer man 
i och med denna utlysning att skriva på ett 
kontrakt för hela återinvesteringssumman. 
Man ska sedan, precis som tidigare, ansöka 
om vilka projekt man vill använda återin-
vesteringen till, men detta kommer att be-
kräftas bara genom ett brev. En annan sak 
som har förändrats är att deadline för att 
presentera återinvesteringsprojekt är satt till 
1 oktober (istället för 1 november). 
Sista ansökningsdatum är 30 april.

Utbildning (Utlysning 01/2003)
En ny utlysning har även kommit för ut-
bildning. Här har en hel del modifieringar 
skett. Till skillnad från tidigare finns inte 
längre några begränsningar vad gäller läng-
den på kurserna. Det är också möjligt för 
universitet att ansöka, de har tidigare bara 
kunnat stå med som samarbetspartner. Det 
har även tillkommit nya områden man kan 
täcka och nya målgrupper att nå. Inköp 
och försäljning, redovisning och översätt-
ning finns med bland tänkbara ämnen att 
ta upp och konsulenter och yrkesverksam-
ma inom post-produktion är nya målgrup-
per. Kravet på hur många stipendier som 
ska erbjudas har höjts och minst 10% av 
eleverna måste erbjudas detta. 
Sista ansökningsdatum är 15 maj.

Stöd till europeiska verks och europe-
iskt branschfolks deltagande i filmfesti-
valer i tredjeland (Utlysning 03/2003)
Slutligen har ett helt nytt stöd lanserats för 

den europeiska filmens och filmbranschens 
närvaro vid festivaler utanför MEDIA-pro-
grammet. Tanken med stödet är att det ska 
underlätta och uppmuntra marknadsföring 
och spridning av europeiska verk vid kom-
mersiella arrangemang, branschmässor och 
festivaler i Europa och i världen, i den mån 
sådana evenemang kan spela en viktig roll 
för att nå ut med europeiska verk och upp-
rättande av nätverk mellan branschfolk.

Stödet ska också uppmuntra att nätverk 
mellan europeiska aktörer upprättas genom 
att stödja gemensamma aktiviteter på den 
europeiska och internationella marknaden 
som genomförs av nationella offentliga el-
ler privata marknadsföringsorgan. En bre-
dare spridning av icke-nationell europeisk 
film på den europeiska och internationella 
marknaden ska gynnas genom initiativ till 
förmån för distribution och visning på bio-
grafer, bland annat genom att uppmuntra 
samordnade marknadsföringsstrategier.
Sista ansökningsdatum är 12 maj.

Kompletta riktlinjer och ansökningshand-
lingar för samtliga stöd finns att ladda ner 
från hemsidan.

Övriga aktuella utlysningar:
Stöd till utveckling av enskilda projekt och 
till paket med fl era projekt (Slate Funding) 
(Utlysning 82/2002)
Sista ansökningsdatum är 16 juni 2003.
Detta är årets enda utlysning för 
utvecklingsstöd så missa inte tillfället 
att söka!

Tv-distribution (Utlysning 85/2002) 
Sista ansökningsdatum är 16 juni och 3 
november 2003. 

Selektivt biografdistribution (Utlysning 
88/2002)
Sista ansökningsdatum är 5 juli och 1 
december 2003. 

Bilaga till utvecklingsstöd 

I ansökan till utvecklingsstöd, enskilt pro-
jekt och Slate Funding, står det att ”Memo-
randum of  Association” ska bifogas. Ordet 
betyder stiftelseurkund och är endast till-
gänglig för stiftelser. För aktiebolag gäller i 
stället bolagsordning och för handelsbolag 
och enskild firma gäller registreringsbevi-
set, båda blanketterna beställs hos PRV. 
Det sökande bolaget måste kunna påvisa 
sin verksamhet, vilket bolagsordningen res-
pektive registreringsbeviset gör.

CinEd@ys

I fjol arrangerades för första gången 
CinEd@ys och under en hektisk vecka i 
november kunde drygt 6000 besökare se 
europeiska klassiker i Cinematekets regi. 
Fyrtio föreställningar på både dag- och 
kvällstid i tre städer (Stockholm, Göte-
borg och Malmö) var ett bra facit för det 
svenska deltagandet i hyllandet av den eu-
ropeiska filmen. 

Nu är det dags igen och i år har evene-
manget utökats i tid och kommer att pågå 
under två veckor, 10-24 oktober. 

Tanken är att i år involvera fler partner, 
satsa ytterligare på tv-kanaler, videodistri-
butörer och biografägare för att på så sätt 
göra det till en angelägenhet för alla, till två 
veckor av firande av den europeiska filmen. 

Har du frågor om vad ett samarbete inför 
CinEd@ys skulle kunna innebära för ditt 
bolag, hör av dig till MEDIA Desken så 
berättar 
vi mer!



Manusutveckling

EDeN – European Development Network
Hannover och London, 
tre tillfällen under perioden 16 juni-5 december.
En serie veckolånga kurser med uppföljande distansarbete 
däremellan. Manusförfattare får hjälp att strukturera och 
utveckla sina manus ämnade för film och tv. För dem som 
önskar finns möjlighet att praktisera på ett engelskt produk-
tionsbolag efter genomförd kurs.  
Sista ansökningsdatum: 16 maj. 
e-post: nfo@draftzero.com
www.draftzero.com

Pilots
Sitges i Spanien, 
fristående kurser 15-21 juni och 12-18 oktober.
Workshop för tv-projekt i alla genrer: Serier, (drama, såpa, 
sitcom) tv-filmer, animation eller interaktiva projekt. För 
manusförfattare, gärna i team med producent och dramaturg. 
Man kan söka med allt från en idé som omfattar två sidor till 
ett första manuskriptutkast.  
Sista ansökningsdatum inför kursstart 15 juni är 23 maj, men 
Pilots behandlar ansökningar löpande.
e-post: info@acpilots.com 
www.acpilots.com

Sources 2
Torino i Italien i oktober, 2003. 
Manusförfattare eller team med författare och medförfat-
tare, producenter eller regissörer deltar med långfilmsprojekt 
i en veckolång intensiv workshop under ledning av erfarna 
manuskonsulenter (script doctors) från hela Europa. Efter tre 
månaders distansarbete äger ett uppföljande möte rum under 
en helg. 
Sista ansökningsdatum är 1 juni. 
e-post: info@sources2.de
www.sources2.de 

Management

Strategics
Film Marketing Workshop
Luxemburg, 19-22 juni.
En intensiv workshop i marknadsföring för framför allt pro-
ducenter, distributörer, säljagenter och marknadsansvariga. 
Under kursen tar man upp olika stadier av marknadsföring 
och hur man ska kunna marknadsföra sin film på bästa möj-
liga kostnadseffektiva sätt.
Sista ansökningsdatum: 9 maj. 
e-post: strategics@filmnet.lu
www.strategics.lu

Nytt för i år är EAVEs satsningar på korta kurser; Forums
EAVE Finance Forums
Media Investment Forum
Helsingfors, Finland, 9-10 maj 
Kursen är organiserad med Finlands handels- och industri-

ministerium som partner. En två-dagarskurs för erfarna pro-
ducenter samt investerare från privat och offentlig sektor. 
Kursen tar upp finansiering av film, tv och nya media såväl 
som den senaste utvecklingen inom europeisk produktion 
och nya ekonomiska modeller.
Sista ansökningsdatum: 30 april.

EAVE Production Forums 
Fristående 3-dagarskurser för dem som har gått EAVES 
långa utbildning. Även andra etablerade producenter är väl-
komna.
- Responding to New Developments in European Distri-
  bution, Paris, 5-7 juli
- Getting to know Asian Markets, Venedig, 23-26 augusti 
- Developing your country, Gent, Belgien, 10-12 oktober 
Sista ansökningsdatum för alla kurser: 1 juni.

Kontakta EAVE för ansökningar och mer information: 
eave@skynet.be
www.eave.org

CARTOON Masters – CARTOON Finance
Cardiff   i Wales, 20-21 juni.
Ekonomi och produktion för animerad spelfilm. Här går man 
igenom den europeiska marknaden för animerad film och äg-
nar den första dagen främst åt olika finansieringsmöjligheter 
och den andra åt produktion av film, från utveckling av pro-
jekt fram till produktion.  
Sista ansökningsdatum: 6 juni. 
e-post: masters@cartoon.skynet.be
www.cartoon-media.be

La fémis
Paris, 25-29 juni.
Om filmskolors undervisningscheman i EU-åldern. Hur han-
terar film- och konstskolor projekt, när kurserna ska stämma 
överens med innehåll och betyg inom EU. Kursen är desig-
nad som en plattform för utbyte och diskussioner. Här kan 
man presentera forskning, pedagogiska metoder och erfaren-
heter i sina respektive skolor och få dem analyserade i grupp. 
Kursen vänder sig till film- och medialärare, kursplanerare 
med flera.
Sista ansökningsdatum: 10 juni.
e-post: format.continue@femis.fr
www.femis.fr

Essential Legal Framework
Copyright Clearance 
Berlin, 4-5 juli.
För yrkesverksamma producenter, distributörer främst inom 
TV, men även jurister och ekonomer från media- och fi-
nansvärlden. Kursen tar upp juridiska frågor när det gäller 
kontrakt för försäljning, tv-licenser, samproduktionsbolag, 
filmrättigheter för musik, filmklipp, texter och konst. Hur ser 
processen ut och vad finns det för fällor?
Sista ansökningsdatum: 13 juni.
e-post: mail@epi-medieninstitut.de
www.epi-medieninstitut.de

K U R S E R  &  S E M I N A R I E R



EURODOC
Montpellier, Frankrike, oktober 2003-april 2004
Tre kurser om produktion av dokumentärfilm. Kurserna som 
är veckolånga behandlar bland annat utveckling, finansiering 
och budgetarbete samt uppbyggandet av nätverk för obero-
ende dokumentärfilmsproducenter. Vid sista tillfället presen-
terar man sitt projekt för konsulenter.
Sista ansökningsdatum: 30 juni.
e-post: eurodoc@wanadoo.fr
www.eurodoc.asso.fr

Nya teknologier

TRAM
Training and Research in Multimedia
Köpenhamn, 26-28 maj och Milano, 11-13 juni.
Fristående kurser för yrkesverksamma som arbetar med 
utvecklingen inom audiovisuell- och multimediaproduktion 
och programmering. I kursen kommer man bland annat att 
analysera nya projekt och affärsmöjligheter efter den kris som 
branschens gått igenom.
Sista ansökningsdatum: 13 maj (Köpenhamn), 30 maj (Mi-
lano).
e-post: chenry@ina.fr
www.ina.fr/TRAM

European Animation Masterclass
Halle i Tyskland, 1 september 2003-30 januari 2004. 
Intensiv 5-månaderskurs inom all produktion av animation. 
Deltagarna lär sig grundläggande analys av rörelser och ut-
vecklar egna historier. Kursen är uppdelad i två delar, en fyra 
månaders masterclass och ytterligare en månad under feb-
mar med praktik i en europeisk studio.
Sista ansökningsdatum: 1 juni.
e-post: k.hagen@f-a-m.tv
www.fam-halle.de.vu

Cannes Film Festival
Cannes, 14-24 maj.
Som tidigare år kommer MEDIA-programmet att ha en 
monter på marknaden och MEDIA Desk Sverige finns på 
plats i Cannes under perioden 15-20 maj. Vill ni komma i 
kontakt med oss där, ring 0739-62 48 58 (Lisa Taube) eller 
070-729 21 68 (Ulrika Nisell). 

Detta är även ett bra tillfälle för er som är intresserade av att 
träffa dem som arbetar med programmet i Bryssel och ställa 
frågor om ansökningar och rapportering. Kontakta någon 
av koordinatorerna, helst före festivalen, för att sätta upp ett 
möte. Klart är att representanter för stöd till festivaler och 
distribution kommer att vara på plats. 

Cartoon Forum
Varese, Italien, 17-20 september.
Ett forum för samproduktioner inom animation. För produ-
center, investerare, animatörer med flera där man diskuterar, 
planerar och finansierar produktioner. Cartoon Forum är en 
av de största europeiska mötesplatserna för animation.
Sista ansökningsdatum: 29 april. För ansökningshandlingar 
och mer information kontakta MEDIA Desken eller e-post: 
forum@cartoon.skynet.be
www.carton-media.be

Nordisk Panorama Marknad och Nordisk Panorama 
filmfestival
Malmö 23-28 september.
Har du en kort- eller dokumentärfilm som borde ut på den 
internationella marknaden? Har du en engelsktextad VHS? 
Registrera då din kort- och/eller dokumentärfilm i Film-
kontakt Nords register och få den visad för ett stort antal 
internationella festivaler och köpare under festivalen Nordisk 
Panorama och därefter på kontoret i Köpenhamn. Sista da-
gen för registrering av filmer är 15 maj och för ackreditering 
som deltagare 15 augusti. 
Registreringsformulär finns på www.nordiskpanorama.org
 

Halvtidsutvärdering
- gör din röst hörd!

MEDIA Plus Programmet har nu varit igång sedan 2001 och 
under 2003 kommer en halvtidsutvärdering att genomföras. 
Alla som tidigare erhållit stöd kommer att kontaktas och bli 
ombedda att fylla i en enkät om sina erfarenheter av pro-
grammet.

Denna förfrågan kommer enbart att skickas ut till dem som 
redan har en etablerad kontakt med MEDIA programmet, 
men det är även relevant att höra vad andra tycker; varför har 
man inte sökt, vad skulle kunna vara annorlunda, vad verkar 
bra?

Ta därför chansen att göra din röst hörd! Utvärderingen be-
räknas vara klar under hösten och kommer att ligga till grund 
för eventuella förändringar under den återståede programpe-
rioden. 

Länkarna till utvärderingsformulären kommer att publiceras 
på MEDIA Deskens hemsida efter påsk. 

K U R S E R  &  S E M I N A R I E R

M A R K N A D E R  &  
F E S T I VA L E R

Vi uppdaterar vårt register!
Vi vill ge er bättre service och tillhandahålla 

information om aktuella kurser och deadlines 
via e-post. 

Skicka er e-postadress till mediadesk@sfi.se och 
ange gärna även vilken typ av information ni är 

intresserade av. 



Nya länder i programmet

MEDIA-programmet fortsätter att utvidgas och i april 2003 
deltar nio av kandidatländerna vid sidan av de ordinarie EU-
länderna, Norge, Island och Lichtenstein. De nya länderna 
är Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Bulgarien, 
Cypern, Slovakien och Slovenien, som är det land som senast 
skrev på sitt Memorandum, närmare bestämt den 25 mars. 

Detta innebär alltså att de är nya potentiella samarbetsländer 
inom ramen för MEDIA-stöden. Distributörer kan samarbeta 
kring det selektiva distributionsstödet, tv-kanaler kan 
involveras i stöd till tv-distribution och utbildningar kan 
anordnas i samarbete med skolor och institut, bara för att 
nämna några exempel på var det kan vara viktigt att ta med 
de nya länderna i beräkningen. I riktlinjerna för de olika 
stöden står det närmare om på vilket sätt ett samarbete över 
landsgränserna är av vikt i samband med ansökan. 

Fortbildningsstipendier att söka

Sedan några år tillbaka existerar ett fortbildningsstöd på SFI. 
Stödet riktar sig till yrkesverksamma etablerade filmare, och 
största delen fördelas i form av fortbildningsstipendier ge-
nom SFI:s utbildningskonsulent Elisabeth Lysander.

Deadlines för ansökningar under 2003 är 1 juni, 1 sep-
tember och 1 december. Endast undantagsvis behandlas 
ansökningar mellan dessa deadlines. Den som planerar att 
söka sig till någon av de MEDIA-stödda vidareutbildning-
arna under rubriken Training  kan ofta erhålla SFI:s fortbildn
ingsstipendium.Ta gärna kontakt med utbildningskonsulenten 
i god tid om detta via telefon eller e-post! Information på 
www.sfi.se/fortbildning

Deadlines för Eurimages

Närmaste ansökningsdatum för Eurimages är 5 maj, och 
ansökningarna behandlas 30 juni - 2 juli. Observera att första 
inspelningsdag måste ligga efter den sista dagen för mötet då 
ansökningen behandlas. Närmaste deadline efter detta är 22 
augusti, med behandlingsdatum 6 - 8 oktober. 

För vidare information och 
ansökningshandlingar, se 
www.coe.int/T/E/Cultural_
Co-operation/Eurimages/

Handbok om EU-stöd

Skriften EU-stöd till kultur sammanfattar de viktigaste punk-
terna i EU-samarbetet på kulturens område och informerar 
om de olika bidragsformer som finns. Här redovisas inte 
bara de särskilda kultur- och mediaprogrammen utan här ges 
också en omfattande presentation av EU:s strukturfonder 
och andra program där kulturprojekt är vanliga. 

Boken är resultatet av ett samarbete mellan Riksantikvarieäm-
betet, Riksarkivet, Statens Kulturråd 
och Svenska Filminstitutet  och av-
slutades under året och publicerades i 
november. 

Boken, som kan vara till god hjälp 
för den som vill orientera sig om 
möjligheterna att hitta finansiering, 
finns att beställa från Fritzes Offent-
liga Publikationer (www.fritzes.se) 
och kostar 100:- inklusive moms. 

Svenska MEDIA Plus-resultat 2002
(resultat i euro)

Pilot Projekt   500 000

Utveckling
Enskilt projekt animation   30 000
Enskilt projekt fiktion   40 000
Enskilt projekt dokumentär   80 000
Slate Funding 1    180 000
Summa:    330 000

Distribution
Biografdistribution automatiskt   489 751 
Biografdistribution selektivt   834 000
Tv-distribution    430 000
Summa:    1 753 751 

Stöd till biografer  182 500  

Marknadsföring (festivaler) 19 406 

Totalt:    2 785 657 

Vill du läsa om vilka som erhållit de olika stöden publiceras 
detta inom kort på www.sfi.se/mediadesk
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