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info
Nya utlysningar

Komplett information finns i  riktlinjerna 
som kan laddas ner från vår hemsida. För 
deadlines, se tabell på sidan tre.

Sales Agents
Godkänd ansökan måste komma från en 
säljagent som under perioden 1 januari 
99 – 31 december 02 har varit agent för 
minst åtta nya (copyright under eller efter 
1999) europeiska fi lmer, varav minst 
en producerad i ett annat land än det 
egna. Agenten måste ha rättigheterna 
att sälja fi lmen i minst 10 länder som 
deltar i MEDIA-programmet. Under 
samma period ska säljagenten ha sålt 
visningsrättigheterna (för biograf) för minst 
fyra av fi lmerna i minst tre länder som 
deltar i MEDIA-programmet. 

Uppfyller säljagenten dessa krav genereras 
25 000 euro i en fond. Ytterligare medel 
genereras via MEDIA-programmets 
automatiska biografstöd och står alltså i 
relation till hur många besökare som sett 
fi lmerna i de territorier de sålts till. 

Den fond som genereras kan säljagenten 
använda för återinvestering i antingen 
Minimum Guarantees eller marknadsfö-
ringskostnader för icke-nationella fi lmer. 
Återinvesteringen får uppgå till maximalt 
50%. Det går att kombinera återinvestering 
för MG och marknadsföring för en och 
samma fi lm.

Video- och DVD-distribution
Den europeiska hemvideomarknadens om-
sättning var 11,2 miljarder euro under 2002 
med 57% av marknadsandelarna för dvd-
filmen (siffror från Screen Digest, Europe-
an Video – Market assessment and forcasts 
2001-2006). Med detta i åtanke kommer i 
slutet av januari en utlysning för att söka 
stöd för video- och dvd-distribution. 
Upplägget liknar andra stöd inom pro-
grammet och bygger på två faser. I den 
första fasen genereras en fond som i fas två 

kan återinvesteras i antingen produktion 
och marknadsföring av icke-nationella dvd-
titlar eller marknadsföring av dessa titlar på 
vhs (alltså ingen produktion av vhs-er). 

Hur stor summa man har att återinvestera 
bygger på hur mycket som sålts under tidi-
gare år. Det stöd som nu är aktuellt bygger 
på intäkter från 2002 och tar även hänsyn 
till vilket land de distribuerade filmerna 
producerats i. 

Selektiv biografdistribution
Några nyheter som gäller i och med den 
nya utlysningen: Poängskalan gällande 
produktionsbudget är numer tregradig, 
detta för att lyfta fram filmer med liten el-
ler medelstor budget. Extra poäng får man 
även vid distribution av filmer från något 
av programmets nya länder och även doku-
mentärfilm genererar poäng. För komplett 
poänglista, se riktlinjerna. 

Kravet på antalet distributörer som går 
samman höjs från tre till fem, detta för att 
anpassa sig till det utökade antalet med-
lemsländer och det faktum att man under 
de senaste ansökningsomgångarna har sett 
stora grupperingar. 

Tv-distribution
Tidigare har det inte funnits någon mini-
minivå för vad tv-kanaler bidrar med, men 
från och med denna utlysning finns pro-
centsatser på budgeten som måste uppnås. 

Man kan fortsättningsvis erhålla upp till 
fyra poäng i de flexibla poängkategorierna 
mot tidigare tre. 

Kravet på Letter of  Committment från minst 
två tv-kanaler före produktionsstart lig-
ger kvar, men med den reservationen att 
nationell tv-kanal inte längre ger poäng. I 
realiteten har det dock länge varit omöjligt 
att komma upp i tillräcklig poängnivå för 
stöd med enbart två kanaler. 

MEDIA New Talents
Detta är ett helt nytt stöd som ska skapa en 
länk mellan MEDIA Training och MEDIA 
Development. Stödet följer i stort utveck-
lingsstödet för enskilt projekt, men kan en-
bart sökas för projekt som utvecklats i nå-
gon av MEDIA:s längre utbildningar. Till 
stödet knyts även ett pris för bästa manus 
skrivet av författare under 35. Priset kom-
mer att delas ut under Cannesfestivalen. 
För ytterligare information om detta stöd, 
kontakta desken. 

Utveckling
Den nya utlysningen för utvecklingsstöd  
har två deadlines, 15 mars och 31 maj. 
Halva budgeten ska fördelas vid vardera 
tillfälle. Var uppmärksam på att man denna 
gång inte kommer att tillåta några komplet-
teringar och det är därför viktigt att kon-
takta desken innan ni skickar in er ansökan.

Rapporter
På MEDIA-programmets hemsida kan 
man nu hitta två rapporter, slutrapporten 
för MEDIA II (1996-2000) och en halv-
tidsutvärdering av nuvarande MEDIA Plus, 
som även inkluderar MEDIA Training och 
stödet i2i.
 
MEDIA II:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/
media/media2_en.html
MEDIA Plus:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/
media/eval2_en.html

Multimedia
Den som vill veta mer om den svenska 
datorspelindustrin 2003 kan ladda ner 
en rapport från www.spelplan.se. Under-
sökningen har tagits fram av den av KK-
stiftelsen initierade svenska mötesplatsen 
för media och upplevelsebaserat lärande; 
Mötesplats Upplevelseindustrin - Karls-
hamn, och industriföreträdare. Rapporten 
är skriven av Erik Robertson. 



Manusutveckling
Sources 2. Kristianstad, 16 – 24 juni
Workshop på en vecka med uppföljande veckoslutsmöte efter 
tre månader för manusförfattare (gärna i team med produ-
cent eller regissör). Kostnaden är 100 euro i anmälningsavgift 
och en deltagaravgift på 1800 euro/projekt + 900 för yt-
terligare deltagare. Kost och logi är inkluderat i avgiften. Tre 
grupper varav en med inriktning mot barnfilm arbetar under 
ledning av manuskonsulter/dramaturger. Denna workshop 
äger rum i samarbete med Film i Skåne.
Sista ansökningsdatum: 1 mars
www.sources2.de, info@sources2.de

Mini-Pilots, Sitges, Spanien, 28 mars – 3 april
Föreläsningar av manusexperter, följt av personlig handled-
ning. Tid finns avsatt för eget skrivande. Målgruppen är ma-
nusförfattare, producenter och regissörer med projekt. Team 
med max sex personer kan delta. Deltagaravgiften är 1750 
euro per team. 
Sista ansökningsdatum: Inget speciellt datum, först till kvarn-
principen gäller.
www.pilotsworkshop.com, info@piltosworkshop.com

Pygmalion 2004, Storbritannien, 20 – 27 juli 
Två veckolånga workshops med möjlighet till konsultation 
däremellan. Under kursen, som avslutas med pitching för 
experter, ska ett projekt för barn utvecklas, från utkast till 
färdigt manus. För enskilda författare, eller team, med tidigare 
erfarenhet av barnproduktioner, som har ett projekt för barn 
att utveckla. Dessutom kan professionella utan eget projekt 
(som tv-arbetare, lärare och manusredaktörer) delta i kursen 
som ”support team members”. Deltagaravgift: 450 euro + 16 
% moms. 
Sista ansökningsdatum: 12 mars
www.pygmalion-programme.org, www.masterschool.de, 
info@masterschool.de

MFI Script workshops, Grekland, första träffen i juni
Workshop, vid tre tillfällen, en vecka vardera under en tolv-
månadersperiod, för att utveckla ett projekt, från utkast till 
färdigt manus. Tyngdpunkten ligger på den dramatiska ut-
vecklingen av story, tema och karaktärer. För manusförfattare 
eller skrivande regissörer med ett fiktionsprojekt på gång. 
Dessutom kan producenter, redaktörer och dramaturger delta 
som observatörer. Kontakt med en handledare erbjuds mel-
lan varje omgång.
Sista ansökningsdatum: 15 mars. 
www.mfi.gr, medfilminst@tee.gr

Mediscript
Consortium Européen d’écriture pour l’image (CEPI)
Första träffen i Santa Maria di Leuca i juni
Sexdagars workshop + utveckling (sex månader) + en 
fyradagars workshop (i januari 2005 i Sevilla, Spanien) för 
manusförfattare, producenter och regissörer. Deltagaravgift 
600 euro för deltagare med projekt, 850 för två deltagare 
i team med projekt och 350 för deltagare utan projekt. 
Deltagare med projekt måste ha en option på litterärt arbete, 

deltagare utan projekt måste ha erfarehet av skrivande för den 
audiovisuella industrin. 
Sista ansökningsdatum: 31 mars
www.cineuropa.org, www.dixit.fr, consortium.ecriture@free.fr

Management
Cartoon Masters, Halle, Tyskland 19 – 21 februari
Tre intensiva dagar för animatörer, manusförfattare, grafiker, 
producenter, regissörer, studioansvariga och författare om 
animationsindustrin. Syftet med kursen är att deltagarna ska 
lära sig att skapa starka koncept för tv-serier. Seminariehållare 
från Fox kids, ITV och France 5. Pris: 500 euro inkl. måltider.
Sista ansökningsdatum: 9 februari
www.cartoon-media.be, info@cartoon.skynet.be

Strategics- Film Finance Forum
Mondorf-Les-Bains, Luxemburg, 2 – 4 april
Film Finance Forum har tre huvudteman; skuldfinansiering, 
europeiska samproduktioner och skatteinstrument och riktar 
sig till producenter, distributörer, säljagenter och marknads-
chefer på oberoende produktionsbolag. Deltagaravgift (ink. 
boende): 1000 euro för en deltagare, 500 euro för ytterligare 
deltagare från samma bolag. 750 euro för tidigare Strategics-
deltagare.  
Sista ansökningsdatum: 23 februari.
www.strategics.lu, strategics@filmnet.lu

MEGA Master, Media Business School 
Ronda, Spanien, start i juni
Företagsledning/producentutbildning för film, TV och 
multimediaproduktion på basnivå för universitetsutbildade 
och/eller unga professionella som tänker sig en karriär inom 
nöjesindustrin. Kursen pågår under sex månader, inklusive 
två månaders praktik. Deltagaravgift 4800 euro. 
www.mediaschool.org, mega@mediaschool.org

VERTICALstrategies
Kryssning ToR Travemünde, Tyskland 6 – 9 maj
Kursen ska stärka oberoende producenter, distributörer 
och försäljningsagenter i deras arbete med marknadsföring, 
distribution och försäljning. Fokus ligger på att undersöka 
marknadsmekanismer och hur man tänker i marknadsmässiga 
banor redan i början av produktionsprocessen. Deltagaravgift 
650 euro, inklusive alla måltider ombord.
Sista ansökningsdatum: 25 mars
www.verticalstrategies.de, vertical@salzgeber.de

Nya teknologier
X-Melina, Salzburg, Österrike, 12 – 15 mars
Workshop för producenter och production managers inom 
nya medier. Kunskap om nya tekniska framsteg och verk-
tyg inom medieindustrin. Fokus ligger på cross-media pro-
duktion och olika managementstrategier. Ett certifikat utfär-
das till godkända deltagare. Deltagaravgift 480 euro, inklusive 
boende och måltider.
Sista ansökningdatum: 15 februari
www.icnm.net, www.xmelina.com, egger@icnm.net
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MEDIA Salles, Digitraining Plus
Kuurne, Belgien, 31 mars – 4 april
Workshop för biografägare om den europeiska och interna-
tionella utvecklingen inom digitala visningar, ny teknologi, 
affärsmodeller och innehåll. Deltagaravgift: 250 euro, inklu-
sive boende och måltider.
Sista ansökningsdatum: 27 februari
www.mediasalles.it, infocinema@mediasalles.it

Arctic Light Festival, 4 - 11 februari
Har sedan starten i Gällivare på 80-talet spridit sig i de nord-
ligaste trakterna. Nu ligger festivalcentret i Kiruna, men 
visningar kommer även att äga rum i bland annat Pajala och 
Överkalix. Mer information finns på: www.arcticlight.org

American Film Market, Santa Monica, 25 feb - 3 mars
Över 7000 yrkesverksamma inom filmbranschen deltar i 
denna årliga mässa i Kalifornien. European Film Promo-
tion (EFP) har, tack vare stöd från MEDIA-programmet, 
ordnat fördelaktiga möjligheter för europeiska säljagenter 
och producenter som vill delta. Intresserade producenter kan 
kontakta EFP på: muehlberger@efp-online.com

Buff, Malmö, 9 - 14 mars
Den 21: a internationella barn- och ungdomsfestivalen. Åtta 
spelfilmer kommer att väljas till tävlan i Malmö Stads barn- 
och ungdomfilmpris. På festivalen visas även kortfilmer, do-
kumentärer och animationer. Ett tema på festivalen är ”Ung 
sexualitet”. Mer information samt ackrediteringshandlingar 
finns på: www.buff.se

MIPDOC, Cannes, 27-28 mars
För 6:e gången anordnas denna nischade mässa för doku-
mentärfilm. I denna två dagar långa upptrappning till MIPTV 
möts köpare och säljare av dokumentärfilm. Se hemsidan 
för detaljer och sista ansökningsdatum för registrering:
www.mipdoc.com

MIPTV, Cannes, 29 mars-2 april
International television programme market. 
De senaste 40 åren är det här som tv-branschen samlats för 
att köpa, sälja, nätverka och marknadsföra. Nya trender och 
genrer upptäcks här, liksom nya tekniska landvinningar.  Mer 
information finns på: www.miptv.com 

Milia, Cannes, 31 mars-2 april
World Interactive Content Forum
Ett globalt forum för multimedieindustrin som pågår i 
anslutning till MIPTV. Beslutsfattare från mer än 50 länder 
finns på plats, såväl  som tv-kanaler och innehållsmakare för 
bredband och mobiltelefoner. www.milia.com 

Stockholms filmfestival Junior, 28 mars-4 april
Stockholms filmfestivals barn- och ungdomssatsning. Film-
visningar, Face2face och en mängd andra aktiviteter för film-
intresserade barn och unga är som vanligt ingredienserna i 
denna festival. http://junior.filmfestivalen.se/

Festivaldags i Berlin!
Det är inte bara nya filmer som lockar i Berlin under festiva-
len. En mängd andra aktiviteter pågår parallellt, bland annat 
finns möjligheten att träffa representanter för MEDIA-pro-
grammet i den tyska MEDIA Deskens stand. För lista över 
vem som är på plats när, se vår hemsida närmare festivalen. 

Det är även återigen dags för european pitch point. En jury 
har valt ut de tio bästa feature-ideerna från mer än 25 länder, 
däribland ett svenskt. Projekten presenteras den 6 februari 
då manusförfattarna får chansen att marknadsföra sig själva 
och sina projekt. Producenter och produktionsbolag som vill 
närvara vid pitchingen kan kontakta european pitch point, 
e-mail: epp@scripthouse.de, eller tel: +49 (0) 30 246 287 30, 
pris 100 euro (50 euro för medlemmar i EMPA, Ace eller Le 
club des producteurs européens). Mer information finns på: 
www.europeanpitchpoint.de

Mellan den 5 och 9 februari organiserar Mediamatic Founda-
tion en workshop om interaktivt filmberättande. Detta görs 
i samarbete med The International Forum of  New Cinema, 
en oberoende sektion inom Berlinfestivalen, som ägnar sig år 
experimentell och nyskapande film. Workshopen syftar till att 
lära filmskapare mer om interaktivt berättande. Deltagarna 
får praktisk övning med hjälp av Korsakow-systemet. Resul-
tatet  presenteras den 10 februari. Kostnaden för worksho-
pen är 350 euro, inklusive lunch och en ackreditering till fes-
tivalen. Intresserade filmskapare kan kontakta Mediamatic via 
mail: korsakow@mediamatic.org eller tel: + 31 20 344 6000. 
Mer information finns också på: www.korsakow.org

Även Sources finns på plats och arrangerar precis som i fjol 
en Script Check inom ramen för Berlinale Talent Campus dit 
sex svenska deltagare antagits. www.sources2.de

Årets Shooting Stars, det vill säga de hetaste unga skådespe-
larna i Europa just nu, presenteras mellan den 6 och 8 febru-
ari. Utmärkelsen är ett initiativ av MEDIA-stödda European 
Film Promotion och har funnits i fem år. Den svenske re-
presentanten är i år Andreas Wilson från Ondskan. Tidigare 
svenska Shooting Stars är till exempel Tuva Novotny och 
Torkel Petersson.

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

Utlysningar för stöd 2004

Stöd  Utlysning Deadline
Utbildning 83/2003  15/3

Utveckling 86/2003   15/3 & 31/5 
 
Selektiv biodistr. 92/2003  15/3, 10/7 & 1/12 
Auto. biodistr. ej publicerad prel 30/4
Sales Agents 93/2003   28/2
Video-distr. 94/2003  10/4
Tv-distr.  95/2003  17/2, 16/6 & 3/11

Festivalnätverk ej publicerad prel februari
Festivaler 75/2003  3/5 för festivaler   
    1/11-04 - 30/4-05
Marknadsföring prel mars 2004

Pilotprojekt prel april 2004
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Eurimages
Vid det senaste mötet fick två produktioner med svensk an-
knytning sina ansökningar beviljade. Andra delen i Lars von 
Triers nya trilogi, ”Manderlay”, som är en samproduktion 
mellan Danmark, Sverige, Frankrike, Holland, Tyskland och 
Storbritannien fick stöd, liksom ”Arm-
bryterskan från Ensamheten” av Lisa 
Munthe och Helen Ahlson. 

Programmet har även genomgått vissa 
förändringar. De tidigare två stödsyste-
men, där ”Stöd 1” ska gå till mer kommersiella produktioner 
med potential för distribution över större delar av Europa 
och ”Stöd 2” är förbehållet produktioner som betraktas som 
smalare, har nu ersatts med en enda stödordning. Projekt 
måste följa de nationella reglerna i de olika samproducenter-
nas länder, såväl som internationella samproduktionsavtal. 
Huvudproducentens andel får inte överstiga 80% och den 
minsta samproducentens andel får inte understiga 10%. För 
samproduktioner mellan enbart två länder med en budget på 
över 5 miljoner euro får huvudproducentens andel inte över-
stiga 90%. Om det finns samproducenter från länder som 
inte är medlemmar i Eurimages får deras andel inte överstiga 
30%. Mer information om förändringar i stöden finns i rikt-
linjerna på Eurimages hemsida (se nedan).  

Sista ansökningsdatum  Behandlingsdatum
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  
i god tid om detta via telefon eller e-post! Information på 
www.sfi.se/fortbildning

Under 2003 utdelades cirka 690 000 kronor, fördelat på 31 
fortbildningsstipendier, av SFI:s utbildningskonsulent Elisa-
beth Lysander, till deltagare på MEDIA-stödda kurser. 

Fortbildningsstöd med MEDIA-anknytning 2003:
Manusutveckling - Arista story editor workshop
Daniel Hill
Chris Howard
Manusutveckling - Eurodoc Script 2002-03
Paul Simma
Manusutveckling - Moonstone Screenwriters Lab
Soni Jörgensen
Manusutveckling - North by Northwest 2003
Stefan Ahnhem (7 samurai)
Matthew Allen (Classics)
Johan Lund (Classics)
Göran Cronvall (Classics)
Lena Hanno-Clyne (Kids Stories)
Fredrik Heurlin (Kids Stories)
Stefan Karlsson (Kids Stories)
Malin Myrén (Kids Stories)
Thomas Möller (Kids Stories)
Manusutveckling - Pilots
Marius van Niekerk
Börje Peratt
Manusutveckling - Sources 2
Una Celma
Henrik Engström
Per Janerus
Yolande Knobel
Majlis Skaltje
Nicklas Rosengren
Management - ACE 2003-2004 
Helena Danielsson
Management - Eave Audiovisual 2003
Helen Ahlson
Fredrik Haraldson
Zoula Pitsiava
Management - Eave Forum, Film Funds in Europe 
Anna Karin Sandström
Management - Film Business school 
Jan Herstad
Management - Global Negotiations
Natasha Banke
Management - Strategics Film Financing Forum
Staffan Tollgård
Nya teknologier - ITAP 2003
Maria Carlsson
European Pitch Point 2003
Moa Westeson

PORTO 
BETALT

SVERIGE
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Seminarium för producenter!
Både utvecklingsstödet och stöd till tv-distribution har 
genomgått förändringar i de nya utlysningarna. Den 19 
februari kl. 11-13 anordnar MEDIA Desk Sverige ett 

seminarium om dessa stöd på Filmhuset. 
Om du vill delta, anmäl dig till oss senast den 16 februari 

på mediadesk@sfi.se eller 08 665 12 05.
Välkommen!


