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Nya utlysningar

STÖD TILL UTvEckLINg Av PROJEkT  
Utlysning 09/2005 innefattar stöd till 
enskilt projekt, slate funding 1 och 2, slate 
funding 2nd stage och MEDIA New Talent. 
Sista ansökningsdatum är 15 februari för 
MEDIA New Talent samt 28 februari och 31 
maj för de övriga. 

Årets utlysning har endast små förändring-
ar och förtydliganden: 

Animation 
Som referensverk för enskilt projekt anima-
tion godkänns antingen en animerad serie 
eller animerad film på minst 24 minuter. 
Även två korta animationer godkänns.

Referensverk  
Om en serie används som referensverk 
måste den vara färdigställd vid ansöknings-
tillfället och bolaget som söker stöd ska ha 
varit producent för hela serien.

Distribution av referensverk 
Termen distribution täcker alla former 
av kommersiell visning för publik. För 
multimedia omfattas off-line eller on-line 
distribution. När det gäller enskilt projekt 

kan det handla om både en första kom-
mersiell visning eller nypremiär av ett 
verk. Till kommersiell visning räknas inte 
visning på lokal-tv, bioklubb, filmmuseum, 
kulturförening eller jämförbara visningar.
On-line distribution godkänns enbart för 
multimedia. 

Kreativ dokumentär 
Det går inte att söka stöd för utveckling av 
nyhetsmagasin, s.k. bakomfilmer och do-
kusåpor, inte heller reportage om djur eller 
filmer för att marknadsföra turism. 

MEDIA New Talent 
Antalet godkända kurser som projektet ska 
ha deltagit i har utökats. En lista över dessa 
finns på vår hemsida. Kursdeltagaren ska 
ha följt kursen under något av åren 2003, 
2004 eller 2005. 

Budget och resultat 
År 2005 var MEDIA-programmets budget 
för utvecklingsstödet totalt 17,58 miljoner 
euro. Till enskilt projekt gick 6,38 miljoner 
euro, till slate funding 10,43 miljoner euro 
och 775 000 euro gick till MEDIA New 
Talent. För 2006 blir budgeten ungefär i 
samma storleksordning men proportioner-
na mellan enskilt projekt och slate funding 

kan komma att se annorlunda ut. Stödsum-
man för de två senare kommer att fördelas 
jämnt mellan de båda ansökningstillfällena. 
Under 2005 skickade bolag från medlems-
länderna in 401 ansökningar för enskilt pro-
jekt och 173 av dessa beviljades stöd (43%). 
Till slate funding inkom 181 ansökningar 
och 103 av dessa beviljades stöd (56%). 
MEDIA New Talent söktes av 47 bolag och 
22 av dessa tilldelades stödet (46%). 

INFORMATIONSMÖTE 
MEDIA Desk ordnar som vanligt informa-
tionsmöten där vi går igenom utvecklings-
stödet, främst slate funding. Även stöd 
till tv-distribution tas upp (ny utlysning i 
december). Första mötet äger rum i Stock-
holm den 18 januari. För mer information 
och anmälan, kontakta oss.  

TRAININg 11/2005  
Utbildningsanordnare kan söka stöd för 
fortbildningskurser inom manusutveck-
ling, management/producentutbildningar 
eller multimedia. Utbildningsprojekten ska 
ha en uppenbar europeisk dimension och 
majoriteten av deltagarna ska vara från ett 
annat land än det egna. Sista ansöknings-
datum är 1 mars.

Nytt från Bryssel

MEDIA 2007
Kommissionens ursprungliga förslag till 
nytt program publicerades i juli 2004 efter 
en rad konsultationer med berörda samt 
kommissionens utvärdering av nuvarande 
och tidigare program. Ytterligare insatser 
utfördes av ministerrådets audiovisuella 
arbetsgrupp och Europaparlamentets kom-
mitté för kultur och utbildning. Under 
första halvåret 2005 antog ministerrådet 
en partiell allmän riktlinje om MEDIA 2007 
– en överenskommelse om innehåll men 
utan diskussion om budget. I oktober avslu-
tade Europaparlamentet sin första läsning 
och röstade för förslaget i plenum. 
   MEDIA-programmets framtid vilar nu på 
utgången av förhandlingarna om budgeten 
för hela EU. Nu i november, under Storbri-
tanniens ordförandeskap, godkände minis-
terrådet en partiell politisk överenskom-
melse om förslaget för MEDIA 2007.    

Lilla spöket Laban. Filmen är den första i en serie av sex delar som har utvecklats med stöd av MEDIA. 
Den ingår som en av filmerna i en slate funding hos produktionsbolaget Filmlance International AB.



forts. MEDIA 2007 
Det betyder att omfattning, prioritering-
ar, målsättningar såväl som stödområden 
och arbetsmetod för det nya program-
met har godkänts av rådet. Återstår gör 
beslut om budget, för närvarande före-
slagen till 1 055 miljoner euro. Ett sådant 
beslut måste dock vänta till dess att EU:s 
budget för perioden 2007–2013 antagits. 
När programmets budget väl är beslutad 
kan ministerrådet anta en gemensam 
ståndpunkt, vilken parlamentet därefter 
har att ta ställning till med sikte på en 
slutlig överenskommelse i en andra läs-
ning. Om EU-budgeten inte går igenom 
– och beslut väntas heller inte före mit-
ten av 2006 – kan kommissionen välja 
att förlänga alla EU:s bidragsprogram, 
inklusive MEDIA-programmet, ytterli-
gare ett år. 

EAcEA ERSÄTTER TAO  
TAO - Technical Assistance Office kom-
mer från 1 januari 2006 att ersättas av 
Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency (EACEA). ”The Agen-
cy” kommer att handlägga ett flertal 
program, däribland MEDIA-program-
met. Flera av Kommisionens tidigare 
funktioner flyttas också dit. Ansvarig 
för MEDIA-programmet på EACEA blir 
Constantin Daskalakis. För uppdaterad 
information om förändringarna, se vår 
hemsida.

Kurser och seminarier

Wim Wenders på SCENE Insiders

ScRIPT FAcTORy/ScENE INSIDERS 
1-3 februari i Göteborg  
Under tre dagar i anslutning till Göte-
borgs filmfestival får deltagarna i SCENE 
Insiders tillfälle att ta del av flera work-
shops och två masterclasses kring ma-
nusskrivande. Kursen riktar sig till aktiva 
manusförfattare, och alla andra som del-
tar i tillblivelsen av ett filmmanus. Hur 
kan man göra europeiska manus bättre 
och mer konkurrenskraftiga? Ett fåtal 
platser finns kvar, kontakta arrangören 
för mer information via 
www.scriptfactory.co.uk

FLER kURSER FINNS På 
www.mediadesk.se

SAgASNET cREATIvE LAb 
26 jan-1 feb i Uleåborg, Finland
Denna tvärvetenskapliga workshop 
för verksamma multimediautvecklare 
handlar om verklighetsintegrerade spel 
och program (pervasive applications). 
Tyngdpunkten ligger på interaktivitet 
mellan flera användare. I grupper om 
3-5 personer kommer deltagarna att få 
utveckla sina koncept utefter genrens 
förutsättningar. Se vidare 
www.sagasnet.de

EURODOc 
Eurodoc 2006 ges för manusförfattare 
och producenter till dokumentärprojekt 
som har internationell potential. Kursen 
består av tre workshops för vardera ut-
vecklingsfasen, finansieringsfasen, och 
slutligen möte med inköpare och möjliga 
partners. Under 2006 ligger träffarna i 
Bordeaux i mars, i Prag i juni och i Lis-
sabon i oktober. Eurodoc är även ett nät-
verk för europeiska dokumentärprodu-
center och finansiärer, med närmare 300 
medlemmar. Kontakta organisatören 
snarast för anmälan. Se vidare 
www.eurodoc-net.com
 
EUROPEAN FILMS cROSSINg 
bORDERS
7-9 februari i Berlin
På denna kurs får yrkesverksamma 
inom filmindustrin råd från europeiska 
experter inom marknadsföring och för-
säljning. Fallstudier, rättigheter, pitching 
och förhandlingskunskaper med mera 
kommer att behandlas under två och en 
halv kursdagar som ligger i anslutning 
till Berlins filmfestival. Sista ansöknings-
datum är den 30 december. Mer infor-
mation finns på 
www.eufilmscrossingborders.com

MFI ScRIPT WORkSHOPS
Juni-december i Grekland 
Manusutvecklingskurs som anordnas av 
Mediterranean Film Institute och som 
genomförs med projekt. Det går att söka 
med ett treatment eller första version 
av ett manus för utveckling till slutgil-
tig version. Kursen är uppdelad på fyra 
tillfällen om en vecka vardera. I juni och 
oktober hålls undervisningen i Grekland, 
i september och december sker den on-li-
ne. Skrivandet varvas med manusanalys 
med fokus på handlingens dramatiska 
element. Sista ansökningsdatum är 28 
februari 2006. Fullständig information 
finns på www.mfi.gr

NORTH by NORTHWEST
Det finns fortfarande möjlighet att söka 
denna manusutvecklingskurs. Kontakta 
organisatören snarast för mer informa-
tion. Se vidare www.n-nw.com

Marknader och festivaler

gÖTEbORg FILM FESTIvAL 
27 januari-6 februari med 
Nordic Event 2-5 februari 
Filmfestivalen och MEDIA Desk ar-
rangerar inom ramen för Cinemix ett 
seminarium om finansieringen av vam-
pyrfilmen Frostbiten. Producent Magnus 
Paulsson och regissör Anders Banke från 
Solid Entertainment kommer att berätta 
och visa filmklipp. Frostbiten spelades 
in i Norrbotten i vintras och får premiär 
i februari. Filmen fick MEDIA Plus ut-
vecklingsstöd 2003. Datum och plats för 
detta evenemang meddelas senare. 
   MEDIA Desk kommer att vara på plats 
under festivalen, vill du boka ett möte 
hör av dig. 
   Sista datum för ackreditering till festi-
valen är 9 januari. www.filmfestival.org

cLERMONT FERRAND SHORT FILM  
FESTIvAL
27 januari - 4 februari  
En av de viktigaste festivalerna för kort-
film i Europa. Sista datum för anmälan 
till marknaden är 15 januari. 
www.clermont-filmfest.com

bERLINS FILMFESTIvAL/bERLINALE
9-19 februari i Berlin
The Marketplace erbjuder även i år 
branschfolk att registrera sig vid MEDIA-
programmets informationsdisk på Euro-
pean Film Market. Det finns möjlighet att 
använda platsen för möten, lämna med-
delanden, samt tillgång till internet och 
visningsrum. Plats finns för ungefär 100 
registrerade. Registrering är gratis men 
en ackreditering till marknaden är nöd-
vändig. Anmälan görs till The Market-
place på www.marketplace-events.com 
   Observera att sista datum för ackredi-
tering till European Film Market är den 
15 december, se www.berlinale.de 
   Även i år anordnar den tyska MEDIA-de-
sken ”Share your slate” då det finns möjlig-
het för bolag med en slate funding att träffa 
andra europeiska bolag för att diskutera si-
na projekt, något som kanske kan utmynna 
i samproduktioner. För anmälningsblankett 
kontakta den svenska desken. 

bUFF 
14-19 mars i Malmö 
Internationell barn- och ungdomsfilm-
festival med filmvisningar, seminarier 
och mycket annat. Ett av festivalens
teman är ”Children in Danger” med både 
filmvisningar och ett internationellt
seminarium. Nytt för i år är ett pris för 
bästa kortfilm som genomförs
i samarbete med Region Skåne.
Läs mer på www.buff.se



Nordic Game Potential

Datorspelkonferensen Nordic Game Po-
tential anordnades för andra gången i 
Malmö mellan den 23 och 24 november. 
   Bland annat presenterades SpelIT, 
nordiska ministerrådets nya kultur-
politiska stöd för datorspelutveckling. 
Nära 100 miljoner kronor kommer att 
satsas under en femårsperiod på stöd till 
datorspel, som främst ska vara riktade 
till barn och ungdom och vara på minst 
ett nordiskt språk. Under konferensen 
gavs det också möjligheter att påverka 
urvalskriterierna för det nya stödet. De 
faktorer som ansågs vara viktiga var 
bland andra: konstnärligt värde, nordisk-
het, marknadsmässighet, mått av nyska-
pande, producentens tidigare erfarenhet 
och behovet av stöd. Den första stödom-
gången kommer att lysas ut i vår.
   SDSI –Svenska Datorspelinstitutet är 
en nystartad fristående organisation som 
presenterade sig under Nordic Game 
Potential. Syftet är att vara en neutral 
plattform för branschens aktörer, och 
att agera forum för debatt- och forsk-
ningsfrågor kring datorspel. SDSI vill 
öka tillgängligheten till och utbudet av 
datorspel, samt fungera som en expert-
instans i datorspelfrågor. På sikt avser 
man också lansera ett utvecklingsstöd 
för innovativa datorspelprojekt. För mer 
information om SDSI se www.sdsi.se
   Den nordiska spelindustrin befinner sig 
i en expansiv fas just nu, och optimism 
inför framtiden präglade konferensen. 
Många efterlyste trots det fler offentliga 
satsningar utöver SpelIT för att nordiska 
spel ska kunna hävda sig på världsmark-
naden även i fortsättningen.

Nyheter på desken

Sedan den 20 september arbetar Henrik 
Schmidt på MEDIA Desk tillsammans 
med koordinator Ulrika Nisell. Han kom-
mer närmast från Folkets Bio där han 
har varit föreståndare för biografen Zita 
i Stockholm.
- Jag tycker att det ska bli mycket roligt 
att uppmuntra den svenska branschen 
att nå goda MEDIA-resultat. Flera av 
de sökande känner jag dessutom sedan 
tidigare från mitt arbete på Folkets Bio. 
Det ska bli spännande att få arbeta till-
sammans i ett nytt sammanhang, säger 
Henrik.

vILL DU HA DIgITALA NyHETSbREv?  
ANMÄL DIg På mediadesk@sfi.se

Europa Cinemas-nytt

Den tioårsjubilerande konferensen för 
Europa Cinemas kunde välkomna ett 
större antal deltagare än någonsin till 
årets upplaga i Budapest, som ägde rum 
17-20 november. EU:s utvidgning har 
gjort att det nu finns 664 biografer som 
är medlemmar i nätverket, och därmed 
visar minst 15 procent icke-nationell eu-
ropeisk film.
   Biobesökandet har generellt minskat i 
Europa under 2005; mellan 5 och 20 pro-
cents nedgång har registrerats i de flesta 
MEDIA-länder. Detta har drabbat även 
biografer med europeisk profil, vars äga-
re var märkbart oroade över situationen. 
Hoppet stod dock bland annat till den di-
gitala utvecklingen, som har en speciell 
stödordning inom Europa Cinemas. Vad 
gäller övergången till digital biografvis-
ning är knäckfrågan hur det ska gå att 
hitta en affärsmodell där kostnader och 
förtjänster fördelas rättvist mellan distri-
butörer och biografägare.
   Under konferensen delades Europa 
Cinemas Awards ut till de biografer i 
nätverket som utmärkt sig speciellt inom 
områdena programsättning, aktiviteter 
för barn och unga och entreprenörskap. 
Kommissionär Vivian Reding poängte-
rade i sitt tal särskilt sin glädje över att 
två av tre pristagare kom från nya med-
lemsländer.
   Europa Cinemas befogenheter har 
utökats till att även stödja biografer och 
distributörer som visar europeisk film i 
länder utanför MEDIA-programmet. 
I Sverige har ytterligare sju biografer 
inom Astoria Cinemas blivit medlemmar 
inför 2006: Astoria, BioPalatset, Grand, 
Royal och Victoria i Stockholm, BioPalat-
set i Malmö och Sandrew i Helsingborg. 
Antalet svenska medlemsbiografer som 
får stöd genom Europa Cinemas uppgår 
nu till 18 st. För mer information, riktlin-
jer och medlemsansökan besök 
www.europa-cinemas.org 

Branschprofil

Per Strömbäck är nybliven VD för Spel-
plan-ASGD,  svenska datorspelutveckla-
res branschorganisation.
- Spelplan-ASGDs 
agenda är att för-
bättra villkoren för 
spelutvecklarna. 
Det gör vi på flera 
olika sätt. Ett av 
dem är ett perso-
nalchefsforum och 
ett VD-forum.  Vi 
fungerar även som 
talesmän för bran-
schen gentemot myndigheter och media. 
Dessutom analyserar vi branschens be-
hov och initierar projekt för att försöka 
tillfredsställa dem; främst inom områ-
dena forskning, personalförsörjning och 
finansiering. 
   Ett aktuellt projekt som Per Strömbäck 
och Spelplan-ASGD arbetar med är  
PILOT; en modell för hur spelbranschen 
och staten ska samfinansiera ett nord-
iskt stöd till spelutveckling. Projektet är 
initierat av Vinnova, Verket för innova-
tionssystem, och om tillräckligt många 
spelförläggare visar sig intresserade kan 
modellen impliceras i Sverige nästa år, 
för att senare utvidgas till att gälla hela 
Norden. Stödet är utformat som ett indu-
stristöd, vilket är en förutsättning för att 
förläggarna ska intressera sig, enligt Per 
Strömbäck.
- Den här typen av riktade stöd, till fram-
förallt medelstora svenska spelbolag är 
av största vikt. Det är nödvändigt att vi 
når en kritisk massa av lönsamma bolag i 
Norden för att kunna hävda oss i konkur-
rensen mot liknande utvecklingscentra, 
framförallt i Kanada och Storbritannien. 
- MEDIA-programmets utvecklingsstöd 
är också en bra möjlighet för mindre 
projekt, och vi samarbetar gärna med 
MEDIA Desk för att informera branschen 
om detta, avslutar Per Strömbäck. För 
mer information om Spelplan-ASGD se 
www.spelplan.se. Foto Karin Bergström

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline 
Enskilt projekt 09/2005 28 februari, 31 maj  
Slate funding 09/2005 28 februari, 31 maj  
MEDIA New Talent  09/2005 15 februari

Training 11/2005 1 mars 

Marknadsföring 05/2005 9 december 2005, 10 maj

i2i Audiovisual 03/2005 kontrakt 1/7-31/12: 16 jan. 



Resultat

Under året har 2 600 226 euro tillfallit 
svenska bolag och festivaler. Alla resultat 
för 2005 är ännu inte klara.

gOTT NyTT åR MED gODA NyA 
RESULTAT ÖNSkAR vI På DESkEN!

PORTO 
BETALT

SVERIGEB

Eurimages

Vid det 97:e beslutsmötet för Eurimages 
i oktober fick den irländska filmen The 
Front Line stöd. Filmen är en sampro-
duktion mellan Irland, Tyskland, Sve-
rige och England. Svenska producenter 
är Sandrew Metronome Distribution 
och Film i Väst. Detta samarbete blev av 
genom ett möte mellan den irländska 
producenten Nathalie Lichtentaeler och 
Sandrew Metronomes Lena Rehnberg 
under årets Cannesfestival. Båda var ut-
nämnda till Producers on the Move.   

ANsöKNiNGs- oCh BEslutsdAtuM 
2006 
16 januari  5-8 mars
13 mars  23-26 april

forts. 
10 maj   25-28 juni
21 augusti  8-11 oktober
16 oktober  3-7 december 
Observera att första inspelningsdag 
måste ligga efter sista dagen för mötet 
då ansökan behandlas. Ansökningshand-
lingar och information om växelkurser 
och annat finns på  www.coe.int/T/E/
Cultural_Co-operation/Eurimages

Fortbildningsstöd

Den som planerar att söka en MEDIA-
stödd vidareutbildning kan ofta erhålla 
SFI:s fortbildningsstipendium. Ta gärna 
kontakt med fortbildningskonsulenten i 
god tid om detta och skicka helst in en 
ansökan i samband med att du söker till 
den utbildning du vill gå. Under 2006 
kommer samma ansökningsdatum för 
fortbildningsstöd att gälla som tidigare 
år, dvs 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 
december. Endast undantagsvis behand-
las ansökningar däremellan. Läs mer på 
www.sfi.se/fortbildning

unesco

kULTUR FÖRE HANDEL
Efter mer än tre år av diskussioner, an-
tog Unescos allmänna möte i oktober en 
internationell överenskommelse för att 
skydda kulturell mångfald. 148 länder 
godkände konventionen, endast USA 
och Israel röstade mot förslaget och 
fyra avstod. De nya reglerna kommer 
att träda i kraft tre månader efter att 30 
stater ratficerat dem. För många innebär 
överenskommelsen en moralisk seger 
och ett första viktigt steg när det gäller 
att slå vakt om kulturell särart. För de 
europeiska länderna kan konventionen 
innebära att det blir lättare att skydda 
sina kulturella verk, film inkluderat, från 
en dominerande amerikansk underhåll-
ningsindustri. Läs mer på 
www.unesco.org/culture.

Unesco är FN:s organ för samarbete mel-
lan länder inom utbildning, vetenskap, 
kultur och kommunikation.
 

MEDIA Desk Sverige 
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 
Tel: 08-665 12 05/07, Fax: 08-666 37 55  
E-post: mediadesk@sfi.se, Internet: www.mediadesk.se

A programme of the European Union

Utveckling 66/2004                                        euro

Enskilt projekt

Documentary Group 30 000

Solaris Filmproduktion 10 000

Happy End Filmproductions 30 000

Sandrew Metronome Distribution 50 000

MEDIA New Talent

Film Form 50 000

Film Haus Lagnö 40 000

Vitamin 40 000

Slate funding 2

Tre Vänner 150 000 

Slate funding 2nd stage

Omega Film 90 000 

Westman & Gertten 100 000

i2i Audiovisual 03/2005

Filmlance International 50 000

Festivaler 71/2004

Uppsala Internat. Kortfilmfestival 25 000

Stockholms filmfestival junior 10 000

Fantastisk Filmfestival 8 847 

Stöd till tv-distribution 87/2004

Yellow Bird Films 500 000

Svensk Filmindustri 330 000

Biografdistr. selektivt  01/2005                   euro

Atlantic Film 33 000

Noble Distribution Sweden 18 000

Non Stop Entertainment 35 000

Scanbox Entertainment Sweden 43 000

Starlet Media 7 000

Svensk Filmindustri 11 000

Triangelfilm 43 000

Folkets Bio 22 000

Biografdistr. automatiskt 02/2005

Svensk Filmindustri 29 153

Atlantic Film 5 928

Folkets Bio 24 348

Sandrew Metronome Distribution 22 406

Scanbox Entertainment Sweden 1 133

Triangelfilm 101 255

Stöd till video/dvd distr. 88/2004

Sandrew Metronome Distribution 150 000

Svensk Filmindustri 150 000

Scanbox Entertainment Sweden 150 000

CCV 3 142

Folkets Bio 8 098

Nordisk Film 110 084

Pan Vision 118 832
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