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Bild från Suzanne Khardalians film ”Grandma’s Tattoos”. Filmens produktionsbolag PeÅ
Holmquist Film har fått utvecklingsstöd från MEDIA. Foto: PeÅ Holmquist

Aktuella stöd

Tv-DISTrIbuTIoNSSTöD (18/2009)
Oberoende producenter kan söka stöd för 
produktion och visning av tv-program. 
Programmet ska ha en längd om minst 
50 minuter för drama, och 25 minuter för 
kreativa dokumentärer och 24 minuter för 
animerade program.

Berättigade att söka är de fristående 
bolag med tv-projekt som har 50% av pro-
duktionskostnaderna säkrade, samt minst 
tre tv-kanaler involverade från länder inom 
MEDIA-programmet.

Inspelning får inte ha påbörjats innan an-
sökan lämnas in och projektet måste kunna 
definieras som ”europeiskt” i fråga om fi-
nansiering och konstnärligt deltagande.

Stödet är ett rent bidrag som kan utgöra 
maximalt 12,5% av totalbudgeten för spel-
film och animerade program och ända upp 
till 20% för dokumentärer. Maxbelopp per 
fiktionsprojekt är 500 000 euro och för do-
kumentärprojekt är maxbeloppet 300 000 
euro.

På vår webbplats hittar du riktlinjer och 
ansökningshandlingar för senaste utlys-
ningen (18/2009) med deadline 5 mars 
2010 och 28 juni 2010.

I2I AuDIovISuAl - TIllgåNg TIll 
 fINANSIErINg (17/2009)
i2i Audiovisual riktar sig till oberoende 
producenter av film och tv-program. 
Syftet med stödet är att underlätta för 
produktionsbolag att få tillgång till extern 
finansiering från banker och andra finans-
institut. 

Detta sker genom delfinansiering av ga-
rantier och försäkringar, och/eller del av 
kostnaden för ränta för lån hos ett finansin-
stitut. Stödet finns att tillgå för tre poster i 
produktionsbudgeten:

Modul 1 - stöd till posten ”försäkringar” i 
produktionsbudgeten. 
Modul 2 - stöd till posten ”completion 
bond” eller ”completion guarantee” i pro-
duktionsbudgeten. 
Modul 3 - stöd till posten ”finansiella kost-
nader” (räntekostnader) i produktionsbud-
geten för att sänka kostnaderna för lån till 
produktion av ett verk.

Stöd kan sökas för fiktion (minst 50 min), 
animation (minst 24 min) och dokumentär 
(minst 25 min).

MEDIA kan bevilja mellan 5 000 och 50 
000 euro per projekt. Produktionsbolag 
kan presentera två projekt per utlysning. 

Det maximala bidraget per produktions-
bolag är därmed 100 000 euro eller 60% av 
de godkända kostnader som presenteras. 
Flera moduler kan kombineras för samma 
projekt. 

Första inspelningsdag måste infalla 
senare än 1 juli 2009. För kostnader som 
tagits under andra halvåret 2009 och fram 
till 5 februari 2010 söker man på februari-
deadline, och för kostnader som tagits 
under första halvåret 2010 söker man på 
juli-deadline.  

Projekt som finansierats med MEDIA:s 
utvecklingsstöd och kommer från ett land 
med lång produktionskapacitet (till exem-
pel Sverige) har större chans att få stöd.

På vår webbplats finns riktlinjer och an-
sökningsformulär för senaste utlysningen 
(17/2009), med deadlines 5 februari och 7 
juli 2010.

Nyheter

folkETS huS och pArkEr vINNEr 
 EuropEISkT prIS
Under Europa Cinemas nätverkskonferens 
i Warszawa den 19-22 november tilldela-
des Riksorganisationen Folkets Hus och 
Parker priset Europa Cinemas Award - Best 
 Entrepreneur of the Year.

- Det är naturligtvis en stor ära, men 
känns också som ett erkännande och en 
bekräftelse på att vårt envisa utvecklings-
arbete, och det fina arbete som utförs i vår 
digitala biografkedja, har burit frukt och 
uppmärksammas även utanför Sveriges 
gränser, säger Folkets Hus och Parkers 
 kulturchef Gunno Sandahl.

Mathias Holtz och Mikael Sandberg, Folkets 
Hus och Parker. Foto: Europa Cinemas.



Kurser och seminarier
 
DIgITrAININg pluS
17-21 februari i Helsingfors, Finland
MEDIA Salles ordnar denna kurs för 
europeiska biografägare som är ett semi-
narium med syfte att ge deltagarna en 
uppdaterad och komplett översikt över 
digitala visningsmöjligheter. Föreläsning-
ar varvas med fallstudier. 2010 års kurs 
arrangeras i Helsingfors. Kursarrangören 
erbjuder att antal stipendium för delta-
gande. Sista ansökningsdag är 12 januari. 
www.mediasalles.it

EAvE puENTES WorkShop
4 april-november i Argentina och
Spanien
Producentkurs för utökat samarbete 
mellan Latinamerika och Europa. Pro-
ducenter från båda kontinenterna 
uppmanas att delta med potentiella 
samproduktions- eller samarbetsprojekt 
för maximalt utbyte. Kursen består av två 
workshops, den första arrangeras den 
7-12 mars 2010 under festivalen Buenos 
Aires Festival Internacional de Cine Inde-
pendiente i Argentina, den andra under 
Festival Internacional de Gijon i Spanien 
i november 2010. Sista ansökningsdag är 
den 15 januari. Kursen stöds av MEDIA 
International. www.eave.org

3D chArAcTEr ANIMATIoN -
ANIMATES fEATurES, Tv SErIES & 
gAMES
22 februari-4 juni i Viborg, Danmark
Animationskurs organiserad av The 
 Animation Workshop i Danmark. Kursen 
pågår under 15 veckor med mål att ut-
bilda europeiska 3D-designers för att nå 
den standard som förväntas av europe-
iska animations- och spelbolag. Under 
utbildningen arbetar deltagarna i Maya 
och får lära sig animation från grunden 
samt animerat skådespeleri och dialog. 
Vid kursens slut görs ett 30 sekunder 
långt slutprojekt. Sista ansökningsdag är 
20 januari. www.animwork.dk

grEENhouSE
April-oktober i bl a Istanbul, Turkiet
Greenhouse är en kurs som vänder sig till 
dokumentärfilmsregissörer med projekt 
som tar upp ämnena rasism eller mänsk-
liga rättigheter. Under tre stycken fyra-
dagars workshops i april, juli och oktober 
kommer man att tillsammans jobba med 
projekten från manusstadiet till en färdig 
trailer som man sedan presenterar på en 
avslutande pitch under sista kurstillfäl-
let. Sista ansökningsdag är 2 februari. 
Kursen genomförs med stöd från MEDIA 
International. www.ghfilmcentre.org

EAvE TIES ThAT bIND
April-oktober i Udine, Italien och
Pusan, Sydkorea
Kursen är en utvecklingsworkshop som 
riktar sig till asiatiska och europeiska 
filmproducenter. Under två fyra-dagars 
workshops kommer producenterna 
tillsammans att jobba med sina projekt 
med experter från både Asien och Eu-
ropa. Ämnena som kommer att tas upp 
är bland annat manusutveckling, sam-
produktion, finansiering och marknads-
föring. Kursen kommer hållas i Udine, 
Italien i april 2010 och i Pusan, Sydkorea 
i oktober 2010. Sista ansökningsdag är 12 
februari. Kursen stöds av MEDIA Inter-
national. www.eave.org

SourcES2 NorWAY
Juni i Nordnorge
Manusutvecklingskurs för drama och 
kreativ dokumentär för bio och tv. Under 
sju dagar i juni kommer kursen att hål-
las i Norge. Efter detta kurstillfälle följs 
deltagarna upp med sina projekt under 
tre månader och kursen avslutas sedan 
med en kortare träff där man går igenom 
projekten. Sista ansökningsdag är 1 mars. 
www.sources2.de

ESoDoc - EuropEAN SocIAl
DocuMENTArY
Maj-september
ESoDoc riktar sig till dokumentärfil-
mare som använder sig av filmen som 
verktyg för social förändring. Under tre 
veckolånga kursblock får europeiska 
dokumentärproducenter möjlighet att 
träffas och utveckla sina projekt i grupp 
eller individuellt. Fokus ligger på sam-
hälls-dokumentärer samt relationer till 
ideella organisationer och NGO:s. Prak-
tiskt arbete varvas med föreläsningar 
och workshops. Kursen avslutas med 
pitchning där deltagare får chans att 
presentera sina projekt för beslutsfattare 
inom tv, den ideella sektorn och olika 
samhällskanaler. Sista ansökningsdag är 
5 mars. www.esodoc.eu

INSIghT ouT - hff AcADEMY 
22-26 mars i Berlin, Tyskland
En workshop om digitalbio och HDTV. 
Alla aspekter i den digitala produktions-
kedjan tas upp, från förproduktion till 
masterkopia, med ett speciellt fokus på 
stereo-3D. Med hjälp av fallstudier ut-
forskas även kreativa möjligheter och val 
av digitala verktyg. Ansökningar behand-
las varefter de inkommer. Ansök innan 
den 31 januari för minst 150 euro rabatt. 
Kursen hålls i Berlin. Sista ansöknings-
dag är 21 mars.
www.insightout-training.net

ESSENTIAl lEgAl frAMEWork: 
rIghTS clEArANcE
21-25 april i Baden, Österrike
Manus baserade på verkliga händel-
ser, en Warhol-affisch i bakgrunden i 
en scen, en karaktär som visslar på en 
 Robbie Williams-låt - inte alla upphovs-
rättsskyddade verk i en film är så uppen-
bara. Endast noggrann analys kan undvi-
ka kostsamma rättighetsproblem. Frågor 
om tillstånd till rättigheter har blivit mer 
och mer uppmärksammade både na-
tionellt och internationellt. Denna kurs 
för jurister och producenter ger dig de 
praktiska kunskaperna som behövs idag. 
 Kursen hålls i Baden i Österrike. Anmä-
lan är öppen. www.epi-medieninstitut.de

MEDIA MANAgEMENT DISTANcE 
lEArNINg progrAMME
15 maj-23 mars 2011 i Strasbourg, 
Frankrike
Ettårig kurs för professionella inom 
mediaindustrin. Speciell fokus ligger 
på digitala media och online-markna-
der. Under fyra enveckorsseminarier i 
 Strasbourg står media i fokus: deltagarna 
får bland annat gå igenom bolagsfinan-
siering, lagar och regler inom medi-
aindustrin, internationellt ledarskap. 
Kurserna hålls 15-19 maj, 4-8 september, 
4-8 december 2010 och 19-23 mars 2011. 
Mellan seminarierna ligger fokus på det 
akademiska och man arbetar analytiskt 
och vetenskapligt på distans mot ett 
diplom i Media Management. Till hjälp 
har man handledare från ett universitet i 
Storbritannien. Kursarrangören erbjuder 
rabatt på kursavgiften till de som söker 
innan den 15 mars 2010. Antagning sker 
löpande och i mån av plats.
www.etma-academy.eu

flEr kurSEr och MEr 
INforMATIoN hITTAr Du på  

www.mediadesksverige.eu

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 Ulrika Nisell på MEDIA 
Desk Sverige.



ditera sig via Filmkontakt Nord. Sunny 
Side of the Doc är en bra plats för att 
hitta samproducenter för sitt dokumen-
tärprojekt. Över 300 beslutsfattare finns 
på plats. Under festivalen arrangeras 
 forum och workshops där man tar upp 
det nyaste inom teknik och finansiering.
www.sunnysideofthedoc.com
www.filmkontakt.com

buff
16-20 mars i Malmö
Den internationella barn- och ungdoms-
filmfestivalen i Malmö. En plats för film-
visningar, seminarier och en mötesplats 
för finansiärer, distributörer, filmköpare, 
manusförfattare, regissörer, producenter 
och filmpedagoger.

Under BUFF arrangeras även BUFF:FF, 
ett finansieringsforum för nordeuropeisk 

barnfilm. Under BUFF:FF kan 
man delta i pitchsessioner, semi-
narier och andra evenemang.

I år arrangerar BUFF:FF och 
Nordic Game Program en cross 
media satsning: New Cross 
 Media Innovation Hub - ett 
utmärkt tillfälle att pitcha sina 
cross media projekt och skaffa 
samarbetspartners. Sista dag 
för att söka med sitt projekt till 
BUFF:FF och New Cross Me-
dia Innovation Hub är den 10 
 januari.

Under BUFF:FF så kommer 
även det andra KIDS Regio 
 Forum att arrangeras där produ-

center, finansierer och beslutsfattare kan 
samlas och diskutera framtiden för barn- 
och ungdomsfilm. Möt MEDIA Desken 
som kommer att vara på plats under fes-
tivalen.  www.buff.se

goTT NYTT år och goDA NYA
rESulTAT för 2010 öNSkAr ulrIkA 

och ANDErS

Marknader och festivaler

SuNDANcE
21-31 januari i Park City, USA
Det största forumet för amerikansk inde-
pendentfilm, som kulminerar i prisutdel-
ningen av Sundance Film Festival Awards 
äger rum i  Park City, Utah. Under denna 
festival stödjer Euopean Film Promotion 
utvalda europeiska filmers deltagande. 
Säljagenter och producenter kan söka 
detta stöd för att marknadsföra sina 
filmer genom det MEDIA-finansierade 
initiativet Film Sales Support.
festival.sundance.org

DocpoINT - hElSINkI DocuMENTArY 
fIlM fESTIvAl
26-31 januari i Helsingfors, Finland
Nordens största dokumentär-
filmsfestival. Klassiker, nya 
finländska och internationella 
filmer, speciella dokumentärer 
för barn samt seminarier och 
workshops bjuds det på. 2010 
startar även Docpoint i Tallinn 
29-31 januari som en del av fes-
tivalen i Helsingfors. Sista dag 
för ackreditering är 13 januari. 
www.docpoint.info

göTEborgS fIlMfESTIvAl
29 jan-8 feb i Göteborg
En av Nordens största filmfes-
tivaler och mötesplats för den 
svenska filmbranschen med 
bland annat Nordic Film Market – mark-
nadsplatsen för ny nordisk film, som ar-
rangeras under festivalens sista helg. 
MEDIA Desk är på plats och står i år som 
samarrangör för seminariet Sharing: 
Kulturarvet. Seminariet kommer att be-
handla frågor som hur man på bästa sätt 
ska tillgängliggöra kulturarvets visuella 
objekt för forskning och allmänhet samt 
hur digitaliseringen påverkar det visu-
ella objektens status. Seminariet arrang-
eras den 7 februari kl. 12. www.giff.se

DocSbArcEloNA
2-7 februari i Barcelona, Spanien
DocsBarcelona är en dokumentärfilms-
festival som arrangeras i Terrassa utanför 
Barcelona. Under festivalen arrangeras 
ett pitchningsforum för dokumentär 
projekt och en pitchworkshop. EDN 
(European Documentary Network) är 
medarrangör till forumet, där 24 utvalda 
projekt får chansen att presentera sig för 
europeiska tv-kanaler, distributörer och 
samproducenter.
www.docsbarcelona.com

cArTooN MovIE 
3-5 mars i Lyon, Frankrike
I Lyon, Frankrike, träffas 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 distri-
butörer som finns på plats.
www.cartoon-media.be

TEMpo DokuMENTärfESTIvAl
10-14 mars i Stockholm
Under fem dagar presenterar TEMPO 
Dokumentärfilmsfestival över 80 hand-
plockade dokumentärer från hela värl-
den. Dessutom blir det radiobio, Sveriges 
största dokumentärtävlingar, seminarier, 
möten med filmare, happenings och fes-
ter. www.tempofestival.se

fESTIvAl INTErNAcIoNAl DE cINE 
EN guADAlAjArA
12-30 mars i Guadalajara, Mexico
Den största och viktigaste spansksprå-
kiga festivalen i Nord- och Latinamerika 
äger rum i Mexiko. Under denna festival 
stödjer Euopean Film Promotion utvalda 
europeiska filmers deltagande. Säljagen-
ter och producenter kan söka detta stöd 
för att marknadsföra sina filmer genom 
det MEDIA-finansierade initiativet Film 
Sales Support. www.ficg.mx

ThESSAloNIkI DocuMENTArY fIlM 
fESTIvAl
12-21 mars i Thessaloniki, Grekland
Parallellt med festivalen pågår mark-
naden Doc market. EDN organiserar ett 
pitchforum under festivalen. Det ger eu-
ropeiska producenter chansen att pitcha 
sina projekt inför ett stort antal interna-
tionella inköpare.
www.filmfestival.gr/docfestival

SuNNY SIDE of ThE Doc
22-25 juni i La Rochelle, Frankrike
Internationell marknad för dokumen-
tärfilm, som äger rum i La Rochelle, 
 Frankrike. Nordiska filmare kan ackre-

Foto: Magnus Grubb



Beviljade stöd

PORTO 
BETALT

SVERIGEB
Eurimages

ANSökNINgS- och bESluTSDATuM 
Ansökan  Beslut
22 mars  17 juni
28 juni  1 oktober
4 oktober 17 december

Sedan 2009 har Eurimages fyra 
 deadlines årligen.

Vid det senaste beslutsmötet i 
 september fick Maria Sødahls ”Limbo” 
220 000 euro. Filmen samproduceras av 
svenska Bob Film. Distributionsstöd gavs 
även till lokala distributörer av Lukas 
Moodyssons ”Mammut”, Anna Novions 
”Les grandes personnes - De vuxna” och 
Nahid Perssons ”Drottningen och jag”.  
Ansökningshandlingar och övrig infor-
mation om Eurimages finns på webb-
platsen.
www.coe.int/eurimages

Noterat

MEDIA-progrAMMET får NY hEMvIST
Vid en omorganisation av kommissionen 
har nu EUs arbete med den audiovisuella 
sektorn delats på två kommissionärer.

Medan arbetet med EUs audiovisu-
ella- och mediapolicy stannar inom 
Informationssamhälle och medier så 
flyttar MEDIA-programmet tillbaka till 
sin tidigare hemvist Utbildning, kultur 
och ungdom. Programmet lämnade 
 Utbildning, kultur och ungdom när då-
varande ansvarig kommissionär Viviane 
Reding tog med sig programmet till 
Informationssamhälle och medier. Den 
kommissionär som nu blir ansvarig för 
MEDIA-programmet heter Androulla 
Vassiliou, advokat och fd parlaments-
ledamot på Cypern.

Tillsättningen av kommissionärerna 
måste godkännas av parlamentet i 
 januari 2010.

MEDIA-STöDDA fIlMEr DoMINErAr 
EuropEAN fIlM AWArDS
Den 12 december avgörs vilka filmer som 
vinner priser på European Film Awards-
galan.

Galan kommer att hållas i Bochum 
i Tyskland som ligger i Ruhrområdet, 

 Europeisk kulturhuvudstad 2010.
Av de filmer som i år nominerats till 

priser på European Film Awards har alla 
utom två fått stöd från MEDIA program-
met.

Bland nomineringarna hittar vi även 
fyra svenska: ”Låt den rätte komma in” 
är nominerad i två klasser och så även 
”Män som hatar kvinnor”.

European Film Awards sedan 1988 
 årligen ut av European Film Academy.

Eu och bIogrAfDIgITAlISErINgEN
Digitalisering av biografer utgör både ett 
hot och en möjlighet för den europeiska 
filmen. Lägre distributionskostnader 
kommer att underlätta för filmernas cir-
kulation i Europa samtidigt som många 
biografer med hög andel europeisk film 
kommer ha svårt att ekonomiskt klara 
det kostsamma skiftet till digital projek-
tion. EU har under hösten haft en öppen 
enkät där branschen har kunnat göra sin 
röst hörd. Enkäten ska sedan ligga till 
grund för utformandet av politiken på 
området. MEDIA programmet kommer i 
framtiden att erbjuda stöd för övergång-
en till digital projektion. Ännu är det inte 
klart hur detta stöd ska vara utformat. 
Du hittar den senaste informationen på 
vår webbplats.

MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare för MEDIA Info), Anders Wilhelmsson 
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 
Tel: 08-665 12 05/07  
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

i2i Audiovisual
(28/2008)                                       euro

HOB AB
Between to fires 11 048

St Paul Film AB
Ond Tro 12 748

Biografdistribution selektivt
(22/2008)                                       euro

Folkets Bio
Faustas pärlor 10 000

Folkets Bio
Séraphine 10 000

Nordisk Film
Antichrist 17 000

Scanbox
De osynliga 6 000

Tv-distributionsstöd
(20/2008)                                       euro

Helgi Felixson Film-
produktion AB
Point of no Return 60 000

SAMTlIgA bEvIljADE 
STöD och AkTuEllA

uTlYSNINgAr
hITTAr Du på

www.mediadesksverige.eu


