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Ur Jan Troells film Maria Larssons eviga ögonblick. Filmen har producerats av Final Cut  
Productions med utvecklingsstöd och i2i Audiovisual från MEDIA. Foto: Nille Leander

Nytt utvecklingsstöd

Informationsmöten i hela Sverige
Utvecklingsstöd kan sökas av oberoende 
producenter, för utveckling av projekt för 
den europeiska marknaden. Information 
om utvecklingsstöd, stöd till tv-distribution 
samt tillgång till finansiering (i2i Audiovi-
sual) kommer att ges på följande platser:
   Göteborg 23 september kl 13.30-15.30
   Stockholm 24 september kl 10.00-12.00
   Malmö 1 oktober kl 10.00-11.30
För anmälan kontakta MEDIA Desk.

UTVECKLINGSSTÖD (24/2008)
Enskilt projekt
Stöd ges till utveckling av ett projekt; 
drama minst 50 min, animation minst 24 
min eller dokumentär minst 25 min. Det sö-
kande bolaget ska vara huvudproducent.
För ansökan krävs ett referensverk som har 
fått kommersiell distribution efter 1 januari 
2006. Det går att söka mellan 10 000 och 
60 000 euro. Beloppet kan uppgå till max 
50% av utvecklingskostnaderna.

Slate Funding
Stöd ges till utveckling av 3-6 projekt för 
den internationella marknaden. Drama 
minst 50 min, animation minst 24 min eller 
dokumentär minst 25 min. Det sökande bo-
laget ska vara huvudproducent. 

För svenska sökande krävs ett referensverk 
som har fått kommersiell internationell 
distribution inom 5 år före ansökningsda-
tum. Det går att söka mellan 70 000 och 
190 000 euro totalt. Beloppet kan uppgå till 
max 50% av utvecklingskostnaderna. 

Utvecklingsstöd Slate Funding 2nd stage
Slate funding 2nd stage kan sökas av bolag 
som beviljats någon form av Slate Funding 
mellan år 2005 och 2008 och gått i produk-
tion med minst ett av de stödda projekten. 
I övrigt gäller liknande kriterier som för 
Slate Funding.

UTVECKLINGSSTÖD (25/2008)
Interaktiva verk
Kan sökas för utveckling av en prototyp till 
ett interaktivt verk för dator, Internet, mo-
biltelefon, spelkonsol eller handhållen spel-
konsol. En europeisk dimension bör finnas. 
Projektet ska vara narrativt och innovativt. 
Stöd kan även sökas för formatutveckling 
för digital tv, Internet och handhållna kon-
soler. För ansökan krävs ett referensverk 
som har fått kommersiell distribution efter 
1 januari 2006. 
   Varje bolag kan inkomma med två ansök-
ningar per utlysning. Stödsumman är mel-
lan 10 000 och 100 000 euro. Det beloppet 
ska motsvara max 50% av utvecklingskost-
naderna.

Ansökningsförfarande
Riktlinjer och ansökningshandlingar finns 
att tillgå på www.mediadesksverige.eu 
Vi rekommenderar sökande att kontakta 
MEDIA Desk för information och råd i an-
sökningsprocessen. Sista ansökningsdatum 
är 17 november 2008 och 17 april 2009.

Övriga stöd

TV-DISTRIBUTIONSSTÖD (20/2008)
Oberoende producenter kan söka stöd för 
produktion av tv-program; drama, kreativ 
dokumentär eller animerade program. 
Minst 50% av produktionsbudgeten ska 
vara finansierad och minst tre tv-kanaler 
från olika länder involverade i projektet 
vid ansökan. Inspelning får inte ha påbör-
jats. Stödet kan utgöra maximalt 12,5% av 
totalbudgeten för tv-drama och animerade 
program och upp till 20% av produktions-
budgeten för dokumentärer.  
    Aktuell utlysning har deadline 14 novem-
ber 2008 samt 27 februari och 26 juni 2009. 
Riktlinjer och ansökningshandlingar finns 
att ladda ner via www.mediadesksverige.eu  
 
MARKNADSFÖRINGSSTÖD (19/2008) 
Nu finns en aktuell utlysning för marknads-
föringsstöd. Stödet kan ges för olika typer 
av marknadsföringsaktiviteter. En mängd 
europeiska initiativ får stöd, bland annat 
allmänna och tematiska marknader, sam-
produktionsforum, konferenser, databaser, 
festivalnätverk och även marknadsförings-
aktiviteter riktade mot allmänheten.
   Syftet är att förenkla och stimulera pro-
duktion, marknadsföring och spridning av 
europeiska verk. Stödet ska även främja 
deltagande i marknader och festivaler för 
europeiskt branschfolk. Exempel på stöd-
mottagare är Filmkontakt Nord och Euro-
pean Documentary Network.
   Denna utlysning har deadline 21 novem-
ber för aktiviteter som äger rum under 
andra halvåret 2009. Riktlinjer och ansök-
ningshandlingar finns att ladda ner via 
www.mediadesksverige.eu 
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Kurser och seminarier
 
DISCovErY CAMpuS:
MASTERSCHOOL 2009
En utbildning för dokumentärproducen-
ter under tio månader 2009. Genom fyra
workshops får 15 deltagare möjlighet att 
utveckla sina projekt med fokus på ma-
nus, finansiering, distribution. Den sista 
workshopen avslutas med pitching för 
internationella beslutsfattare.
Kursen är gratis men utbildningskost-
naden ska återbetalas om projektet går i 
produktion. Sista ansökningsdatum är 30 
september. www.discovery-campus.de  

EAvE workShopS
Producentkurs som bearbetar utveckling, 
finansiering, paketering och distribution. 
Kursen startar under våren 2009 och på-
går under nio månader med tre kurstill-
fällen och uppföljning däremellan. Syftet 
är att stärka producenter i utveckling av 
projekt och karriär. Även förhandling och 
pitching tas upp och hela utbildningen 
avslutas med en presentation inför euro-
peiska beslutsfattare på toppnivå. Det är 
även möjligt att gå kursen utan projekt. 
Sista ansökningsdatum är 1 oktober. 
www.eave.org
 
BErlINAlE tAlENt CAMpuS
7-12 februari 2009 i Berlin, Tyskland
Under sex dagar får unga filmarbetare 
möjlighet att delta i workshops, föreläs-
ningar och träffa experter och hundratals 
filmare från andra länder. 2009 års tema 
är ”My wall” apropå 20-års jubileet av 
Berlinmurens fall. Den som önskar delta 
skickar in sin kortfilm på detta tema eller 
en 1 minut lång film om vad som helst. 
Manusförfattare, scenografer, ljudingen-
jörer och kompositörer kan istället söka 
med arbetsprover. Sista ansökningsda-
tum är 8 oktober.  
www.berlinale-talentcampus.de

MEDIAMAtIC IMAGE lAB
27 okt-1 nov i London, Storbritannien
Kursen har 
som mål att 
alla deltagare 
ska utveckla 
en prototyp 
till ett au-
diovisuellt 
projekt som fungerar interaktivt på till 
exempel mobiltelefoner, Internet eller 
flera olika media. Föreläsare stödjer 
projektens utveckling både tekniskt och 
praktiskt. Varje deltagare bestämmer 
själv över innehåll och form på sitt pro-
jekt. Sista ansökningsdatum är 13 okto-
ber. www.mediamatic.net/workshops

DISovErY CAMpuS opEN trAINING 
SESSIoNS: thE Art of pItChING
31 okt -1 nov i Leipzig, Tyskland
Helgkonferens för dokumentärbranschen 
med presentationer, fallstudier, paneler. 
Temat är pitchteknik. Sista ansöknings-
datum är 23 oktober.  
www.discovery-campus.de

ESSENtIAl lEGAl frAMEwork -  
EuropEAN Co-proDuCtIoN
22-26 oktober på Mallorca, Spanien
Samproduktioner inom EU har komplexa 
och varierande legala aspekter att ta 
ställning till. Hur bör man handskas med 
skatteregler, internationell kontrakts-
skrivning, produktion och distribution? 
Produktionsbolag, jurister, konsulter och 
liknande uppmanas ta del av denna kurs 
som ger en överblick av föränderliga le-
gala och finansiella förhållanden. Ansök 
löpande i oktober. www.epi-medieninsti-
tut.de

foCAl - proDuCtIoN vAluE
10-17 januari 2009 i Olso, Norge
En kurs ämnad för i första hand regias-
sistenter, produktionsledare och pro-
jektledare för att öka sina kunskaper om 
hur en film kan produceras. Dessa oftast 
frilansande yrkeskategorier som har 
en viktig roll i samarbetet med filmens 
producent och regissör får här en möj-
lighet att förkovra sig och skapa nätverk 
med sina europeiska kollegor. Under 
sju dagar arbetar man med förberedel-
ser av fyra olika filmer, två av dessa är 
debutantfilmer med låg budget och de 
andra två mer komplicerade med en hö-
gre budget. Regissörer och producenter 
från dessa projekt kommer att delta som 
gäster i kursen och dela med sig av sina 
kunskaper. Ansökningsdeadline är 1 no-
vember. www.focal.ch/prodvalue

EAvE fIlM MArkEtING workShop
4-7 december i Luxemburg
Förutom affisch och trailer, hur skapar 
man en säljbar image för sin film? Delta-
gare får skapa en marknadsföringsplan 
och lär sig marknadsföra ett projekt från 
manus- till distributionsstadiet. Sista an-
sökningsdatum är 1 november.  
www.eave.org

MEDIAMAtIC ANY MEDIA  
DoCuMENtArY
21-26 november i Amsterdam, Holland 
Kursen introducerar nya interaktiva tek-
nologier och web-tekniker. Hur kan man 
använda sig av dessa och utveckla nya 
användningsområden som dokumentär-
makare? Kursen äger rum under IDFA.
Sista ansökningsdatum är 7 november. 
www.mediamatic.net/workshops

EkrAN
Mars-juni 2009 i Warsava, Polen
Ekran är en kurs för producenter, regis-
sörer och manusförfattare. Kursen låter 
deltagarna göra testinspelningar ur sina 
manus under utveckling, med fokus på 
kreativ förproduktion. Flera teammed-
lemmar från samma projekt välkomnas 
att söka tillsammans. 2009 års kurs sker 
i form av tre moduler om cirka tio dagar, 
och är gratis. Sista ansökningsdatum är 
15 november. www.ekran.info.pl

CArtooN MAStEr fEAturE
25-27 nov i San Sebastian, Spanien
En kurs i tre dagar som tar upp frågor 
kring skapande, finansiering och mark-
nadsföring av animerad långfilm. Sista 
ansökningsdatum är 17 november.  
www.cartoon-media.be

SourCES 2
April 2009 i Girona, Spanien
Manusutvecklingskurs som genomförs 
med projekt. Under sju dagar ägnar man 
sig åt drama och biografier för tv eller 
bio. Kursen fortsätter sedan under en 
tremånadersperiod med handledning på 
distans och avslutas med en kort träff då 
en heldag ägnas åt projektet. Ytterligare 
handledning kan bokas efter önskemål. 
Ansökningsdeadline är 1 december. 
www.sources2.de

EuroDoC
Mars-oktober 2009 i Frankrike, 
Holland och Portugal
Kursen består av tre veckolånga work-
shops. Eurodoc är främst för producenter 
till dokumentärprojekt med internatio-
nell potential, men även regissörer och 
beslutsfattare från dokumentärbran-
schen uppmanas att delta i nätverket. 
Träffarna har fokus på utveckling, finan-
siering och slutligen möte med inköpare 
och potentiella partners. Sista ansök-
ningsdatum är 4 december.  
www.eurodoc-net.com

Fortbildningsstöd

För den som vill gå någon av de 
MEDIA-stödda vidareutbildningarna är 
det möjligt att söka SFI:s fortbildnings-
stöd. Stöd kan endast sökas av etable-
rade och aktiva filmarbetare och huvud-
sakligen manusförfattare, regissörer, 
producenter och fotografer. Ansökningar 
behandlas löpande och besvaras inom 
sex veckor. För ansökan och riktlinjer se 
www.sfi.se/fortbildning eller kontakta 
MEDIA Desk.



oktober via www.clermont-filmfest.com. 
Sista dagen att ackreditera sig till film-
marknaden är också 15 oktober.

BErlINAlE
5-15 februari 2009 i Berlin, Tyskland
För att ackreditera sig till marknaden 
EFM bör man anmäla sig innan 15 de-
cember. För information om filmanmä-
lan, programmet, marknadsplatsen - se 
festivalens hemsida: www.berlinale.de
8-10 februari hålls Berlinale Co-produc-
tion Market, en mötesplats för producen-
ter, finansiärer, tv-bolag och säljagenter 
som arbetar med internationell sampro-
duktion av spelfilm. Här får producenter 
möjlighet att presentera sitt projekt och 
hitta samproduktionspartners och/eller 
finansiärer till det. Dessutom ges work-
shops, fallstudier, och goda möjligheter 
att skapa nya kontakter. För mer infor-
mation och regler se hemsidan ovan. 
Sista anmälningsdatum är 30 oktober.

CArtooN MovIE
4-6 mars 2009 i Potsdam, Tyskland
I Babelsberg Studio utanför Berlin träf-
fas europeiska producenter av animerad 
långfilm för att diskutera finansiering 
och samarbete över nationella gränser. 
De får också chansen att presentera sina 
projekt för de beslutsfattare, investerare 
och distributörer som finns på plats. 
Deltagande projekt ska anmälas senast 
30 november. Mer information finns på 
www.cartoon-media.be

flEr MArkNADEr oCh MEr 
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Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline
Marknadsföring 19/2008 21 november

TV-distribution 20/2008 14 november, 27 februari,  
  26 juni

Utveckling 24/2008 17 november, 17 april

Interaktiva verk 25/2008 17 november, 17 april

Marknader och festivaler

uppSAlA INtErNAtIoNAl Short 
fIlM fEStIvAl
22-28 oktober i Uppsala
Sveriges nationella kortfilmfestival. En 
mötesplats för kortfilmsälskare från när 
och fjärran. Under sju dagar kommer 
över 300 kortfilmer från hela världen att 
visas på fyra biografer i centrala Uppsala. 
MEDIA Desk Sverige inbjuder till en 
informationsträff på Reginateatern i 
Uppsala den 22 oktober kl 17.00. Välkom-
men! www.shortfilmfestival.com

NorDISChE fIlMtAGE
29 okt - 2 nov i Lübeck, Tyskland
De nordiska filmdagarna i Lübeck star-
tade redan 1956. Sedemera tog Hansas-
taden Lübeck över evenemanget och har 
arrangerat det sedan dess, i samarbete 
med de nordiska och baltiska filminsti-
tuten. Årets upplaga är den femtionde 
festivalen och den enda i Tyskland som 
enbart ägnas åt filmer från norra och 
nordöstra Europa. 
    Under fyra dygn visas långfilmer från 
Danmark, Estland, Finland, Island, Lett-
land, Litauen, Norge och Sverige. På 
programmet finns bland annat en barn- 
och ungdomssektion och en retrospektiv 
med en särskild inriktning. Festivalen 
innehåller även seminarier och panel-
diskussioner. Filmdagarna är både en 
publikfestival och en mötesplats för tysk, 
nordisk och baltisk filmindustri. Bland 
arrangemangen märks det möte för 
samproduktioner som den tyska MEDIA-
desken anordnar. Hit är man välkommen 
med eller utan projekt. Sista dag för ack-
reditering till festivalen är 15 oktober. För 
mer information kontakta gärna MEDIA 
Desk Sverige, för anmälan till festivalen 
gå till www.filmtage.luebeck.de

EuropEAN DAYS 
18-20 november i Turin, Italien
Samproduktionsforum som vänder sig 
främst till den som söker samproducent i 
Italien eller övriga Sydeuropa. Fiktions-, 
dokumentär- och animationsprojekt är 
välkomna. European Days innehåller 
också ett konferensprogram med master-
classes, fallstudier och rundabordssamtal 
om de senaste trenderna och utveckling 
inom europeisk filmfinansiering. Årets 
upplaga har även ett särskilt fokus på 
Tjeckien som filmnation och arrangeras 
parallellt med Cineshow, Italiens första 
internationella mässa för AV-industrin. 
Anmälan på www.europeandays.eu senast 
5 oktober. Kontakta gärna svenske Ric-
hard Olsson olsson@europeandays.eu för 
mer information.

BAltIC EvENt:
Co-proDuCtIoN MArkEt
30 nov - 3 dec i Tallinn, Estland
Som en del av Tallinn Black 
Nights Film Festival arrangeras 
för fjärde gången Baltic Event; ett 
samproduktionsmöte för nordiska, 
baltiska och östeuropeiska lång-
filmsproduktioner. Enskilda mö-
ten mellan producenter och finan-
siärer äger rum; en viss nationell 
finansiering ska redan finnas på 
plats. Projekt anmäls kostnadsfritt 
via www.poff.ee. Det är möjligt att 
kontakta arrangören om sista an-
mälningsdatum passerat.

CINEMArt
25-29 januari 2009 i Rotterdam,  
Nederländerna
Världens äldsta samproduktionsforum, 
och även ett av de viktigaste, går av sta-
peln under filmfestivalen i Rotterdam.
CineMart tar emot spelfilms- och doku-
mentärprojekt med potential för interna-
tionell biografdistribution. Projekten kan 
vara i olika stadier av produktion, men 
ett färdigt manus måste finnas. Anmälan 
är kostnadsfri och sker senast 1 oktober 
via www.filmfestivalrotterdam.com

GötEBorG INtErNAtIoNAl fIlM 
fEStIvAl
23 januari – 2 februari 2009 i Göteborg
Nordens största filmfestival och mötes-
plats för den svenska filmbranschen. 
Bland annat med Nordic Film Market 
– marknadsplatsen för ny nordisk film, 
som äger rum under festivalens sista 
helg. Anmälan av svensk lång- och kort-
film kan ske från och med 15 september, 
regler och blanketter finns på  
www.filmfestival.org

fEStIvAl Du Court MÉtrAGE DE 
ClErMoNt-fErrAND
30 januari-7 februari 2009 i Clermont-
Ferrand, Frankrike
Den internationella kortfilmfestivalen i 
Clermont-Ferrand tar emot anmälningar 
till tävlingssektionen fram till den 15 



Beviljade stöd Noterat

MEDIADESk får NY koStYM oCh 
NY ADrESS på wEBBEN
I slutet av oktober blir det premiär för 
vår nya hemsida, som kommer att få 
stora förbättringar. Texterna blir mer 
lättförståeliga, det bli enklare att hitta 
informationen, och grafiken snyggas till. 
Det går numera att nå oss via den nya 
adressen www.mediadesksverige.eu 
Välkommen till en bättre webbplats!

EuropEISkA klASSIkEr på NätEt
Europa Film Treasures heter en ny  
Video-on-Demandtjänst där europeiska 
filmskatter görs tillgängliga för publi-
ken. Den franska nättjänsten har sam-
arbetspartners i många länder; bland 
andra Svenska Filminstitutet som delat 
med sig av skatter ur filmarkiven. 
MEDIA:s nya stöd för Video-on-Demand 
beviljades till  projektet och resultatet 
beskådas på www.europafilmtreasures.eu 

PORTO 
BETALT

SVERIGEB
Eurimages

ANSökNINGS- oCh BESlutSDAtuM 
Ansökan  Beslut
20 oktober 14-16 december
12 januari 1-3 mars
10 mars  26-28 april
Observera att första inspelningsdag mås-
te ligga efter den sista dagen för mötet 
då ansökan behandlas. Ansökningshand-
lingar och information om växelkurser 
och annat finns på 
www.coe.int/eurimages
   Vid det senaste beslutsmötet i juli  
utdelades stöd om 115 000 euro till den 
estniska filmen Puha Tonu Kiusamine av 
Veiko Ountuu. Svensk samproducent är 
Atmo Media.

Nyheter

MEDIA utforSkAr GloBAlt 
SAMArBEtE
I juli samlades omkring 200 deltagare 
i Paris till en konferens organiserad av 
det franska ministeriet för kultur och 
kommunikation (CNC). Konferensen var 
den första inom ramen för Frankrikes 
ordförandeskap i EU. Under detta halvår 
har de valt att sätta film och kultur högt 
på listan.  Målet med konferensen var att 
hitta en samarbetspolicy inom filmom-
rådet mellan EU och övriga världen. Det 
behövs en struktur anpassad efter de be-
hov och förväntningar som varierar från 
en region till en annan. Policyn ska vara 
ett komplement till de stödinitiativ som 
redan finns på nationell nivå. 
   Debatterna tog fasta på Unescos kon-
vention om den kulturella mångfalden 
och förslaget till EU:s nya program, 
MEDIA International Preparatory Action, 
där konventionen är en av utgångspunk-
terna.

   Syftet är att skapa ett audiovisuellt 
stödprogram där EU:s medlemsländer 
kan samarbeta med länder utanför EU 
inom områden som utbildning, distribu-
tion och marknadsföring av audiovisu-
ella verk samt för biografnätverk. För att 
uppnå kulturell mångfald är just sprid-
ningen av kultur av stor vikt och med 
stöd från MEDIA kan europeiska filmer 
lättare spridas även utanför Europa och 
vice versa. 
   MEDIA International utlystes som 
en pilot i april och resultaten är nu of-
fentligjorda. Närmare två miljoner euro 
kommer att ges i stöd till 18 projekt med 
partners från Kanada, Latinamerika, 
Indien, Kina, Korea, Japan, Marocko, 
Bosnien, Turkiet och Georgien. Dessa 
projekt inluderar bland annat gemensam 
fortbildning av filmarbetare, ömsesidigt 
främjande av film och samarbete mellan 
biografnätverk. Möjligheter finns där-
med för ett bredare EU-program för film-
samarbete kallat MEDIA Mundus, som 
planeras till 2011. För mer information se 
www.ec.europa.eu/media

MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare för MEDIA Info), 
Henrik Schmidt, Sara Nordlund 
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.mediadesksverige.eu

A programme of the European Union

Handläggarenhet för MEDIA-
programmet i Bryssel.
Post: Education, Audiovisual &  
Culture Executive Agency (EACEA),  
MEDIA Programme, Bour 3/30,  
B-1049 Bryssel
Kurir: Education, Audiovisual &  
Culture Executive Agency (EACEA),  
MEDIA Programme, Bour 3/30,  
Avenue du Bourget 1, B-1140 Evere 
Besök: Rue Colonel Bourg 135, 
Bryssel
Internet: MEDIA:s internationella  
hemsida: www.ec.europa.eu/media

Biografdistribution selektivt 
(28/2007)                                     euro

Folkets Bio 
Le Silence de Lorna
Waar is het paard van 
Sinterklaas?

20 000

25 000

NonStop Entertainment
Tous a l´ouest 35 000

Pan Vision Publishing
Le renard et l´enfant 20 000

Scanbox 
O´Horten 8 000

Tv-distribution (19/2007)          euro

WG Film 
Bananas 120 000

Filmlance International
Oskyldigt dömd 500 000


