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info
Nya utlysningar

MEDIA-året brukar börja i december med 
en rad nya utlysningar inför det kommande 
året och så även inför 2004. 

Utvecklingsstöd
Det nya utvecklingsstödet publicerades 
den 2 december och är precis som tidigare 
ett så kallat ”open call”, det vill säga att 
man kan skicka in sin ansökan när man vill 
under ansökningsperioden. Denna gång 
har man dock valt att dela upp ansöknings-
perioden i två delar och så även de medel 
som finns att söka. Hälften av stödet kom-
mer alltså att fördelas bland de ansökningar 
som kommer in senast den 15 mars och 
den återstående delen går till projektan-
sökningar som inkommer under resten 
av ansökninsperioden. Detta görs för att 
förhoppningsvis sprida ut de inkommande 
ansökningarna jämnare över perioden. Vid 
årets tilldelning inkom de allra flesta bidrag 
under den allra sista ansökningsveckan, 
vilket tyvärr resulterade i att ett stort antal 
projekt antingen inte fick stöd alternativt 
fick sina budgetar reducerade. Med andra 
ord är det av stort intresse att skicka in sin 
ansökan så tidigt som möjligt. Resultaten 
för den första ansökningsperioden kom-
mer att vara tillgängliga i juni och för den 
senare ska resultaten finnas i oktober. 

Vissa förändringar har skett gentemot den 
förra ansökan. Själva strukturen har för-
ändrats, vilket den som sökt tidigare snart 
kommer att märka. Förhoppningen är att 
stödet på så sätt ska bli lättare att sätta sig 
in i. 

En förändring som är av stor betydelse är 
att det inom ramen för denna utlysning in-
te kommer att vara möjligt att komplettera 
den ansökan som skickats in. Vi kan därför 
inte nog understryka vikten av att komma 
till oss på Desken innan ansökan skickas 
in. De möjligheter som tidigare har funnits 
att komplettera med rättighetspapper, före-

tagsdokumentation etc har alltså försvunnit 
och den kontrollen får istället ske via oss 
innan ni skickar er ansökan till Bryssel. 

Bland övriga förändringar märks att mini-
milängden för animation har dragits ner till 
24 minuter för att vara anpassat till dagens 
standardformat. Taket för Slate Funding 2 
har höjts till 150 000 euro. Man kommer i 
fortsättningen att kunna lägga upp till 
50 000 euro på ett projekt inom ramen 
även för Slate Funding 1, tidigare låg det 
taket på 35 000 euro. 

Festivaler
En ny utlysning för stöd till festivaler har 
kommit. Deadline för festivaler som äger 
rum mellan den 1 november 2004 och den 
30 april 2005 är den 3 maj. Även denna 
ansökan har i viss mån ändrat utseende 
och gjorts mer strukturerad, men förutsätt-
ningarna är i stort sett desamma. Stödet 
till nätverk av festivaler ska enligt uppgift 
publiceras i december. 

Marknadsföring
Stödet till marknadsföring är planerat att 
utlysas igen i slutet av mars nästa år. 

Distribution
Under december kommer även nya utlys-
ningar för det automatiska och selektiva 
biografdistributionsstödet, stöd för tv-dist-
ribution, stöd till sales agents och det sedan 
länge väntade stödet till video- och dvd-
distribution verkar äntligen vara på gång. 

Pilotprojekt
Stödet till pilotprojekt har nu två år på 
nacken och har visat sig vara ett område 
där svenska projekt haft stor framgång. 
En ny utlysning för detta stöd förväntas 
komma i april nästa år. 

För mer information om de enskilda stö-
den och för att ladda ner riktlinjer och an-
sökningshandlingar, besök vår hemsida. 

Kalendarium 2004 
Januari

Göteborg Film Festival, 23 jan - 2 feb

Februari
Berlin International Film Festival, 5 - 15:

European Pitch Point, 6
 Berlinale Talent Campus, 7 - 12
Arctic Light Film Festival, 4 - 11

Anima 2004

Mars
 BUFF i Malmö, 9 - 14
Cartoon Movie, 11 - 13

 MIPDOC, 27 - 28
 Stockholms filmfestival Junior, 28 - 4 april

MIPTV, 29-2 april

Maj
 Cannes  Film Festival, 12 - 23:

Producers on the move, MEDIA-priset
Input 2004, 23-28 maj

Juni
Sunny Side of  the Doc, 19 - 22,

Augusti
Venedig Film Festival

September
Nordiskt Forum 

Nordisk Panorama marknad och filmfestival, 
Reykjavik

Oktober
MIPCOM Junior, Cannes

MIPCOM
Cinedays

Cartoon Forum
Popcorn

Uppsala Internationella Kortfilmfestival

November
Nordische Filmtage, Lübeck

Stockholms Filmfestival, 14-24 nov
Amsterdam Forum for International 

co-financing of  documentaries
Flimmer - Norrköpings Filmfestival

Docs Barcelona

December
European Film Awards



Manusutveckling

Moonstone International
Moonstone International: Screenwriters’ Lab
Kontakt: Tamara Van Strijthem
E-post: mstonelabs@aol.com, hemsida: 
www.moonstone.org.uk
Målgrupp: Erfarna manusförfattare och regissörer 
Kursens längd: 19-25 april 2004
Antal deltagare: 12
Deltagaravgift: 600 pund + skatt. Inkluderar mat och logi.
Kursinnehåll: Intensivt arbete med manusutveckling tillsam-
mans med erfarna manusförfattare.
Sista ansökningsdatum: 16 januari

Management

Global Negotiations
Argovela Films
Kontakt: James P. Mimikos
E-post: jmimi@otenet.gr, hemsida: www.argovelafilms.com.gr
Målgrupp: Främst producenter, men också säljagenter, distri-
butörer, jurister, finansiärer, författare och regissörer.
Kursens längd: 19-21 mars 2004, Athen
Deltagaravgift: 1300 euro. Det finns ett fåtal stipendier att 
söka.
Antal deltagare: 25
Deltagarkrav: CV, om man blir antagen ges en hemläxa före 
workshopen.
Kursinnehåll: Kursdeltagarna får hjälp att utveckla och uppnå 
förmåga att förhandla. Föreläsningar, paneldiskussioner och 
rollspel varvas.
Sista ansökningsdatum: 1 januari, 2004 (tbc)

Nya teknologier

SAGAs Writing Interactive Fiction
Hochschule für Fernsehen und Film, München
Kontakt: Brunhild Bushoff
E-post info@sagas.de, www.sagas.de
Kurslängd: 20-27 februari
Målgrupp: Europeiska manusförfattare, lärare i manusutveck-
ling, regissörer, producenter, studenter med erfarenhet av 
audiovisuell produktion, unga yrkesverksamma som vill speci-
alisera sig inom multimedia.
Kursinnehåll: SAGAs fokuserar på den mest fundamentala 
och kreativa nivån av manusförfattande för den interaktiva 
mediemarknaden. Syftet är att utveckla idéer till genomför-
bara interaktiva projekt. SAGAs är ett krossdiciplinärt projekt 
som uppmuntrar till samarbete mellan den audiovisuella indu-
strin och den interaktiva marknaden.
Antal deltagare: 15-20.
Kostnad: Frilansare: 600 euro, anställda: 2 500 euro
Sista ansökningsdatum: 20 januari

Grönt ljus för nya MEDIA-utbildningar

Inför 2004 har 45 olika utbildningsinitiativ beviljats stöd från 
MEDIA för att finansiera sina aktiviteter under 2004. Ett 
flertal nya utbildningar har tillkommit, däribland Berlinale 
Talent Campus på årets filmfestival i Berlin, The Script Fac-
torys SCENE Training sidebar och Ekran, manusutveckling 
på Masterschool Andrzej Wajda i Polen. Ämnesområdena är 
som vanligt management, manusutveckling och nya teknolo-
gier. Resultaten från ytterligare en utlysningsrunda för utbild-
ningar väntas snart. Beskrivningar av såväl nytillkomna som 
gamla utbildningar, samt aktuella ansökningsdatum finns att 
läsa på vår hemsida.   

Nordic Event 29 januari-1 februari
Under Göteborgs Filmfestival anordnas Nordic Event, en 
mötesplats för internationella filmköpare. Ackrediterade får 
se förhandsvisningar av nyproducerade långfilmer från de 
nordiska länderna. Under förra årets event deltog represen-
tanter från filmfestivaler och filmbranschen över hela världen, 
exempelvis Cannes, Berlin, San Sebastian, BBC, Canal+, SF 
och Egmont Entertainment. För mer information kontakta 
Ann-Helene Sommarström, manager Nordic Event, 
nordic.event@filmfestival.org 

Clermont Ferrand Short Film Festival and Market 
30 januari-7 februari 
En av de viktigaste festivalerna för kortfilm i Europa. Fes-
tivalen har tre tävlingssektioner, en för internationell, en för 
fransk och en för digitalt framställd film. Dessutom finns ett 
antal sidoprogram, däribland en hyllning till Françoise Truf-
faut, fokus på Brasiliansk film och ett speciellt utbud för syn-
skadade. Läs mer på: www.clermont-filmfest.com

Cartoon Movie 11-13 mars 
En marknadsplats för den europeiska animerade långfilmen 
som arrangeras av branschorganisationen Cartoon. Syftet är 
att få till stånd finansiering och samarbeten över nationella 
gränser. Forumet går av stapeln i Potsdam, Tyskland. Mer in-
formation finns på: www.cartoon-media.be

European Programmes Market inställd!

European Programmes Market, som var planerad att gå av 
stapeln den 28-30 januari 2004 i Deauville, Frankrike, är in-
ställd. Tanken var att skapa en mötesplats för yrkesverksam-
ma inom den europeiska televisionen samt att enbart erbjuda 
europeiska program till utländska köpare. Marknaden skjuts 
nu upp till 2005, då fler inköpare väntas.

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
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Svenska MEDIA Plus-resultat 2003

Pilot Projekt    650 000 
Musicbrigade AB    150 000
Bonnier Media    500 000  
 
Utveckling    530 000 
Enskilda projekt 
Animation
PennFilm Studio AB      40 000

Fiktion
Solid Entertainment AB      40 000
Lats Film      30 000

Dokumentär
HB PeÅ Holmquist Film       20 000

Multimedia  
It’s alive Mobile Games      50 000
Pan Vision AB      30 000

Slate Funding 1  
Westman & Gertten       70 000  

Slate Funding 2  
Filmlance International    125 000  

Slate Funding, 2nd stage 
Illusion Film & Television      125 000

Distribution              1 787 709 
Biografdistr. automatiskt     797 709 

Biografdistr. selektivt       286 000 
Folkets bio      95 000
Nonstop Entertainment AB    40 000 
Sandrew Metronome AB     22 000
Triangelfilm      40 000
AB Svenska Filmindustri     70 000
Novemberfilm        7 000
Stiftelsen Svenska Filminstitutet    12 000

TV-distribution     704 000  
Lisbeth Gabrielsson Film      34 000
Scandinature (2 proj)    118 000
First Film & Television      52 000
Happy Life Animation    250 000
Götafilm     250 000  
    
Marknadsföring      21 000 
Fantastisk Filmfestival       6 000
Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival       15 000
    

Summa:   2 988 709 
(Alla resultat redovisas i euro)

Vill du veta mer om resultaten, se vilka filmer som erhållit 
selektivt stöd eller se vilka bolag från andra länder som fått 
stöd kommer denna information under december att finnas 
tillgänglig på MEDIA Deskens hemsida. 

Nya rekord för Sverige 

Man hör ibland att ”vi i Sverige är väl rätt dåliga på att söka 
EU-stöd”, lite med en förhoppning om att det ska vara så 
och att man själv inte ska behöva sätta sig in i alla regler och 
ge sig i kast med en ansökning. Men så dåliga är vi faktiskt 
inte. Under 2003 har 2 988 709 euro kommit svenska projekt 
till godo. 

På distributionssidan kan man se att det har skett en viss 
omfördelning mellan det selektiva och det automatiska stö-
det. Tilldelningen av selektivt stöd, där distributören ansöker 
om stöd för en viss film har sjunkit relativt drastiskt jämfört 
med fjolårets toppnotering, men i stället har det automatiska 
stödet ökat markant. Stödet till tv-distribution har ökat påtag-
ligt. I fjol erhöll två bolag detta stöd, i år har fem bolag fått 
stödet, som kan uppgå till relativt betydande summor, Happy 
Life och Götafilm har fått 250 000 euro vardera. Scandina-
ture har dessutom erhållit stöd för två olika produktioner. 

På utvecklingssidan har tre bolag erhållit det mer omfattande 
stödet för flera projekt, Slate Funding, och sex bolag har fått 
stöd för enskilda projekt. Uppsala Internationella Kortfilm-
festival fortsätter envist att erhålla stöd och även Fantastisk 
Film Festival upprepar fjolårets stöd. Pilotprojekt var ett nytt 
stöd i fjol och Sverige höll sig långt framme. Så även i år när 
två av de sju projekt som fick pengar var svenska. Bonnier 
Medias SF Anytime fick fortsatt stöd även i år och Musicbri-
gades projekt Eurobox fick stöd för första gången. 

Man kan alltså konstatera att det ser ut som att det går fort-
satt framåt för den svenska audiovisuella industrin på det 
europeiska planet. Glädjande för Deskens nya personal, Lisa 
Taube, Ulrika Nisell (för närvarande tjänstledig, men tillbaka 
igen under 2004) och Miranda Sigander som ser framtiden an 
med tillförsikt.

MEDIA Plus förlängs till 2006

Den 24-25 november beslutade EU-rådet om en förlängning 
av MEDIA-programmet till 2006. Budgeten för det extra 
året är beräknad till 83 miljoner euro. Det är en ökning med 
12 procent, vilket ska täcka kostnaderna för den stundande 
utvidgningen.

R E S U LTAT



Eurimages

Vid det senaste mötet beslutades att 12 europeiska sampro-
duktioner får stöd från Eurimages, Europarådets fond för 
produktionsstöd. Inga projekt med svensk anknytning fick 
stöd den här omgången. Däremot 
fick det bulgariska distributionsbo-
laget Big Bang Communications 
stöd för att distribuera Per Åhlins 
Hundhotellet. 

Sista ansökningsdatum  Behandlingsdatum
9 januari  23 - 24 februari
5 mars   19 - 21 april
3 maj   28 - 30 juni
26 augusti  4 - 6 oktober
15 oktober  29 november - 1 december

Observera att första inspelningsdag måste ligga efter den 
sista dagen för mötet då ansökan behandlas. Ansöknings-
handlingar och information om växelkurser och annat finns 
på  www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimages/ 

Fortbildningsstöd 2004

Under 2004 kommer samma deadlines för fortbildningsstöd 
att gälla som tidigare år, dvs 1 mars, 1 juni, 1 september och 
1 december. Endast undantagsvis behandlas ansökningar 
mellan deadlines. Den som planerar att söka sig till någon 
av de MEDIA-stödda vidareutbildningarna under rubriken 
Kurser & seminarier kan ofta erhålla SFI:s fortbildnings-
stipendium. Ta gärna kontakt med fortbildningskonsulenten 
Elisabeth Lysander i god tid om detta via telefon eller e-post! 
Information på www.sfi.se/fortbildning

WHO Media Award

Världshälsoorganisationen, WHO, har instiftat ett nytt pris, 
Media Award. Organisationen vill på detta sätt uppmärksam-
ma och uppmuntra filmer på temat barns hälsa.  

Tre priser kommer att delas ut i följande kategorier; bästa 
dokumentärfilm, bästa kortfilm/animation/public service 
meddelande samt bästa tv-program för eller av ungdomar. 
Urvalskriterier och ansökningsdirektiv finns att läsa på: 
www.euro.who.int/budapest2004/20030624_3
Prisceremonin kommer att äga rum i Budapest i slutet av 
juni, under ”The future of  our children”, en konferens om 
miljö och hälsa där ministrar från hela Europa kommer att 
delta. Sista ansökningsdatum är den 1 mars 2004.

Nytt från MEDIA Salles

Multiplexbiograferna breder ut sig, både i Europa och i USA. 
Enligt MEDIA Salles statistiska rapporter har den här typen 
av biografer ökat med 12 procent i Västeuropa mellan januari 
2002 och januari 2003. Totalt finns 836 multiplexbiografer i 
de 32 länder som omfattas av undersökningen. 

Trenden går också mot allt större multiplexbiografer. I Euro-
pa har megaplexer, med 16 dukar eller fler, ökat med 16 pro-
cent (från 51 till 59 stycken) under året. I USA är ökningen 
10 procent (från 431 till 474 stycken). Mindre komplex, med 
8-15 dukar, ökar också i Europa medan de minskar något 
i antal i USA. Antalet komplex i jämförelse med det totala 
antalet biografer är emellertid högre i USA. Under 2003 ut-
gjorde multiplexen 32 procent av biograferna i USA, 1 911 
komplex med 8 dukar eller fler, av totalt 6 050 biografer. I 
Europa utgör multiplexen totalt 6 procent av det totala anta-
let biografer, 836 stycken av totalt 14 726. 

Antalet sålda biobiljetter ökar i Västeuropa. Under 2002 öka-
de försäljningen med 0.9 procent, vilket betyder en ökning 
från 958 till 966 miljoner besök. I Östeuropa och i medel-
havsområdet minskade däremot biobesöken under 2002 med 
4.6 procent, från 106 till 101 miljoner sålda biljetter.

Mer nyheter och statistik om biogående i Europa och USA 
finns i European Cinema Yearbook, som kan läsas i sin hel-
het på MEDIA Salles hemsida, www.mediasalles.it

European Film Promotion på plats i 
Santa Monica

Under American Film Market i Santa Monica, 25 februari- 3 
mars, kommer European Film Promotion, EFP, att organi-
sera ett umbrella office för europeiska producenter och sales 
agents. Det är sjunde året i rad som EFP erbjuder denna 
service, som bland annat inkluderar tillgång till datorer, med-
delandecenter, inbjudan till en europeisk mottagning och 
rabatterad ackrediteringskostnad för en deltagare från varje 
bolag. Plats finns för upp till 20 europeiska bolag.

Om ett bolag tidigare har deltagit i American Film Market på 
egen hand kan det inte kvalificera sig till EFP:s office. För 
mer information om deltagande i European Film Promotions 
office på American Film Market går det bra att vända sig till 
Mr Jo Mühlberger via mail; muehlberger@efp-online.com el-
ler tel: + 49 40 39 06 252.
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