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Hans Petter Molands ”En ganske snill mann” vann publikpriset i Berlin. Filmen har producerats 
med utvecklingsstöd från MEDIA-programmet. Foto: Norsk Filminstitutt

Aktuella stöd

UtvEcklINgSStöD (20/2009 & 21/2009)
MEDIA har olika typer av stöd till obero-
ende producenter. Vilket som passar beror i 
stor utsträckning på vilken slags projekt det 
är och vilka kostnader som ansökan avser. 
Den 12 april infaller deadline nummer två 
för utvecklingsstödet. Detta kan sökas för 
utvecklingskostnader (ej produktionskost-
nader) för drama, kreativ dokumentär, 
animation eller interaktiva verk. Man söker 
stödet i god tid före beräknad produktions-
start. Projektet ska vara ämnat för kommer-
siell distribution på tv, bio, dvd eller andra 
medier. Stödet finns antingen som stöd 
för ett enskilt projekt, slate funding (flera 
projekt i paket) eller för interaktiva verk. 
Generellt gäller att man kan söka för 50 
procent av utvecklingskostnaderna. 

Vi vill påminna om att den senaste ut-
lysningen av stödet för utveckling av inter-
aktiva verk medförde en stor förändring. 
Denna ansökningsomgång måste verket 
man ska utveckla komplettera ett befintligt 
eller planerat filmprojekt. Riktlinjer och 
ansökningshandlingar för dessa stöd hittar 
du på vår webbplats.

StöD tIll SäljAgENtEr (06/2010)
Nu finns en ny utlysning för säljagentstö-
det. Stödet kan sökas av europeiska sälja-
genter som under de senaste fyra åren varit 
agent för minst åtta nya europeiska filmer, 
varav minst en producerad i ett annat land 
än det egna. 

Agenten måste ha rättigheterna att sälja 
filmerna i minst 10 av de länder som deltar 
i MEDIA-programmet. Agenten ska också 
ha sålt visningsrättigheterna till minst fyra 
av filmerna, till minst tre länder som deltar 
i MEDIA-programmet.

Uppfyller säljagenten dessa krav gene-
reras 20 000 euro i en fond. Ytterligare 
medel kan genereras via försäljningar 
av europeiska biograftitlar och genom 
 MEDIA-programmets automatiska biograf-
distributionsstöd.

Fonden realiseras av säljagenten genom 
en återinvestering av motsvarande belopp 
i Minimum Guarantees eller marknadsfö-
ringskostnader för icke-nationella filmer.

Deadline för att söka stödet är 30 april 
2010. Deadline för att skicka in återin-
vesteringsprojekt för förra utlysningen 
(13/2008) är 15 mars.

Nyheter

bIogrAfEN ElEktrA Ny MEDlEM I 
 EUropA cINEMAS
Den 1 januari 2010 blev biografen Elektra 
i Västerås medlem i nätverket Europa 
 Cinemas. Med Elektra är nu 14 biografer 
och åtta städer anslutna till nätverket.

Målet med Europa Cinemas är att öka 
publiken för europeisk film genom att ge 
stöd till biografer som visar en stor andel 
icke-nationell film från Europa. MEDIA 
Desk Sverige var på plats på invigningen 
den 9 januari och välkomnade biografen 
som ingår i Folkets Bio in i det europeiska 
samarbetet.

NyA DIStrIbUtIoNSDAtAbASEN 
 cIDINEt StArtAD
Under Berlins filmfestival presenterade 
Europa Distribution sin nya MEDIA-stödda 
distributörsdatabas CIDINET. Målet med 
CIDINET är att ge distributörer en bättre 
bild över hur filmer de köpt in lanseras i 
andra europeiska länder. På så sätt ska man 
lättare kunna sprida kunskap och erfaren-
het som kan spara kostnader och öka intäk-
terna. I databasen kan man hitta promo-
material, information om boxofficesiffror, 
kopieinformation och mycket annat. Redan 
idag finns fler än 1100 filmer från 2008 och 
framåt inlagda. Läs mer på webbplatsen:
www.cidinet.eu

NärA EN MIljArD bIobESökArE 2009
Förra året blev ett riktigt succéår för de eu-
ropeiska biograferna. Enligt en undersök-
ning gjord av European Audiovisual Obser-
vatory har man inte sedan 2004 noterat så 
höga besökssiffror. De första uppskattning-
arna visar att 985 miljoner biljetter sålts.

Bland de 24 länder som har inrapporte-
rat besöksantal visade den tyska biograf-
marknaden upp störst ökning med 16,9 
miljoner fler besökare än föregående år 
(vilket motsvarar en ökning på 13,1 %), följt 
av Frankrike som ökar med 10,9 miljoner 
besökare (+5,7 %). Den nationella mark-
nadsandelen har dock fått stå tillbaka i de 
flesta medlemsländer till förmån för tunga 
amerikanska titlar.



Kurser och seminarier
 
DocUMENtAry cAMpUS: My MoNEy, 
My fIlM
20-21 mars i Graz, Österrike
Under denna helgkonferens diskuteras 
aktuella ämnen inom dokumentärfilm. 
Ta del av föreläsning, fallstudier och 
paneldiskussioner, lyssna på ledande 
personer i dokumentärfilmsbranschen 
som berättar om sina arbetsmetoder och 
strategier. Konferensen har temat finan-
siering. Anmälan är öppen.
www.documentary-campus.com

MfI ScrIpt 2 fIlM WorkShopS
22 juni-december i Grekland och
på distans
Mediterranean Film Institute ger denna 
kurs i avancerad och intensiv manusut-
veckling så väl som i kunskap om hur 
man sätter igång en effektiv utveck-
lingsprocess med syfte att få projektet 
till film. Under åtta månader träffas 
deltagarna två gånger i Grekland och två 
gånger sker kursen online med en upp-
följningsperiod. Datum för workshops 
under 2010 är: 22 juni-6 juli (Nissyros) 
och 10-17 oktober (Samos). Sista ansök-
ningsdag är 19 mars. www.mfi.gr

INSIght oUt - hff AcADEMy
22-26 mars i Berlin, Tyskland
En femdagars-workshop om digitalbio 
och HDTV. Alla aspekter i den digitala 
produktionskedjan tas upp, från förpro-
duktion till masterkopia, med ett spe-
ciellt fokus på stereo-3D. Med hjälp av 
fallstudier utforskas även kreativa möj-
ligheter och val av digitala verktyg. Man 
kan även delta i en mer komprimerad 
workshop i tre dagar. Anmälan är öppen. 
www.insightout-training.net

MEgA plUS
2 juni 2010-mars 2011 i bl a Ronda, 
Spanien
MEGA Plus är en producentkurs för de 
som har gått ut filmskolan eller har mot-
svarande kunskaper. Under nio månader 
ges denna kurs med tre månaders aka-
demiska studier i Ronda i Spanien och 
sedan sex månaders praktik uppdelat på 
två omgångar. Praktik sker på ett euro-
peiskt distributions- eller produktionsbo-
lag. I kursen ingår även en utvärderings-
vecka. Sista ansökningsdag är 29 mars. 
mega.mediaschool.org

Story Doc trAININg progrAMME
5 juni-november i bl a Grekland
Denna kurs vänder sig till europeiska do-
kumentärfilmare med nationell erfaren-
het som har som mål att arbeta på inter-

nationell nivå. Utbildningen är uppdelad 
på två tillfällen, ett tredagarsseminarium 
i 5-7 juni som fokuserar på innehåll och 
produktion av historiska dokumentärer 
samt ett andra tillfälle som också pågår 
under tre dagar i oktober eller november 
som är projektbaserat. Sista ansöknings-
dag 30 mars. www.storydoc.gr

toSMI 2010: 3D ANIMAtIoN
24-29 maj i Sofia, Bulgarien
Interspace arrangerar denna kurs för 
yrkesverksamma inom 3D animation. 
På TOSMI så får man lära sig jobba med 
open-source programvara för att öka 
möjligheterna till att själv vidareutveckla 
programvaran samt hålla programvaru-
budgeten nere. Under denna kurs jobbar 
man med Blender, Trac, SVN, Audacity 
och GIMP.  Sista ansökningsdag är 31 
mars. www.tosmi.org

cArtooN MAStEr: DIgItAl 
20-22 april i Spanien
Denna konferens fokuserar på nya 
teknologier och distributionssätt som 
webb, mobil, IPTV och VOD. Här får du 
möjlighet att ta del av industriella och 
teknologiska strategier av nya aktörer 
i branschen. Konferensen arrangeras i 
Santiago de Compostela, Spanien. Sista 
ansökningsdag är 5 april.
www.cartoon-media.be

3D cINEMA IN EUropE
25 juni-3 oktober på Irland
Denna kurs arrangeras av FÁS - Screen 
Training Ireland. Under kursen kom
mer man att få kunskaper om hur man 
utvecklar och producerar 3D projekt. 
Kursen består av två 3 dagar långa work-
shops (25-27 juni och 1-3 oktober) och 
vänder sig till team av producenter och 
fotografer/regissörer. Under kursen kom-
mer man att få prova på att filma med 3D 
utrustning. Sista ansökningsdag 5 april. 
www.screentrainingireland.ie

thE pIxEl lAb: thE croSS-MEDIA 
fIlM WorkShop
4 juli-14 oktober i Cardiff och London, 
Storbritannien
Power to the Pixel arrangerar denna kurs 
om utveckling, finansiering och distribu-
tion av filmprojekt över flera platformar. 
Kursen består av en veckolång workshop 
i Cardiff 4-10 juli 2010 som följs upp av 
distansstudier. Kursen avslutas med en 
projektpresentation under Londons film-
festival 12-14 oktober. Under kursen tar 
man bland annat upp ämnen som rättig-
heter, marknadskommunikation och nya 
finansieringsmodeller. Sista ansöknings-
dag 16 april. www.powertothepixel.com

ESSENtIAl lEgAl frAMEWork: 
rIghtS clEArANcE
21-25 april Baden, Österrike
Manus baserade på verkliga händelser, 
en Warhol-affisch i bakgrunden i en 
scen, en karaktär som visslar på en Rob-
bie Williams-låt - inte alla upphovsrätts-
skyddade verk i en film är så uppenbara. 
Endast noggrann analys kan undvika 
kostsamma rättighetsproblem. Frågor om 
tillstånd till rättigheter har blivit mer och 
mer uppmärksammade både nationellt 
och internationellt. Denna kurs för juris-
ter och producenter ger dig de praktiska 
kunskaperna som behövs idag. Anmälan 
är öppen. www.epi-medieninstitut.de

Art cINEMA = ActIoN + 
 MANAgEMENt
30 augusti-8 september i Venedig, 
Italien
Denna kurs som arrangeras av CICAE 
handlar om programsättning, ledning 
och marknadsföring för kvalitetsfilms-
biografer. Kursen hålls i Venedig, Italien 
samtidigt med filmfestivalen. Sista an-
sökningsdag är 30 april. www.cicae.org

NIpkoW progrAMM
Året runt i bl a Berlin
Praktikprogram där deltagarna utveck-
lar sitt projekt i samarbete med bolag. 
Programmet pågår i Berlin i 3-6 månader 
och är kostnadsfritt. Programmet erbju-
der ett stipendium och man kan starta 
utbildningen när man vill under året. 
Sista ansökningsdag är 30 april.
www.nipkow.de

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.



INtErNAtIoNAl ANIMAtED fIlM 
 fEStIvAl ANNEcy
7-12 juni i Annecy, Frankrike
Festival och marknad för animerad film. 
Bidrag till tävlingen ska anmäls senast i 
januari. Marknadsdelen MIFA är en av 
Europas största för animation och samlar 
varje år över 900 deltagare, varav 200 
inköpare och publicister. Små europeiska 
bolag som vill delta i med ett stånd på 
MIFA kan anmäla sig till MEDIA:s spe-
ciella område med fördelaktiga villkor. 
Den 20 maj är sista dag för ackreditering.
www.annecy.org

ShANghAI INtErNAtIoNAl 
fIlM fEStIvAl
12-20 juni i Shanghai, Kina
Shanghai fick sin egen filmfesti-
val 1993 och den har med tiden 
blivit mycket uppmärksammad 
och har nu fler än 300000 besö-
kare årligen.

Denna festival är en av de fes-
tivaler som stödjs av European 
Film Promotion. Säljagenter och 
producenter kan söka stöd för 
att marknadsföra sina filmer, 
genom det MEDIA-finansierade 
initiativet Film Sales Support.
 www.siff.com
www.efp-online.com

SUNNy SIDE of thE Doc
22-25 juni i La Rochelle, Frankrike
Internationell marknad för dokumentär-
film, som äger rum i La Rochelle, Frank-
rike. Nordiska filmare kan ackreditera 
sig via Filmkontakt Nord. Sunny Side of 
the Doc är en bra plats för att hitta sam-
producenter för sitt dokumentärprojekt. 
Över 300 beslutsfattare finns på plats. 
Under festivalen arrangeras forum och 
workshops där man tar upp det nyaste 
inom teknik och finansiering. Du kan 
ackreditera dig online fram till 18 juni. 
Deadline för att komma med i katalogen 
är 14 maj.
www.sunnysideofthedoc.com
www.filmkontakt.dk

DocUMENtAry IN EUropE
7-20 juli i Turin, Italien

Dokumentärfilmare från hela Europa 
möts i Bardonecchia i Italien för att se 
film, debattera och nätverka. Här kan 
producenter, distributörer, representan-
ter från tv-kanaler byta idéer och pro-
jekt. EDN-medlemmar får 20% rabatt. 
Deadline för att söka med projekt är den 
12 maj.
www.docineurope.org
www.edn.dk

Marknader och festivaler

hoNg koNg fIlMArt
22-25 mars i Hong Kong
Hong Kong FILMART är en av Asiens 
viktigaste film- och tv-marknader. Under 
2009 besöktes marknaden av 505 utstäl-
lare och fler än 4500 personer.

Denna marknad är en av de som stödjs 
av European Film Promotion. Säljagenter 
och producenter kan söka stöd för att 
marknadsföra sina filmer, genom det 
MEDIA-finansierade initiativet Film Sales 
Support.
www.hkfilmart.com/filmart
www.efp-online.com

MIpDoc
10-11 april i Cannes, Frankrike
MIPDOC är en mässa för doku-
mentärfilm. I en två dagar lång 
upptrappning till MIPTV möts 
köpare och säljare av dokumen-
tärfilm. Som nordisk dokumen-
tärfilmare kan du även få hjälp 
med marknadsföringen genom 
Filmkontakt Nord.
www.mipdoc.com
www.filmkontakt.dk

MIptv
12-16 april i Cannes, 
 Frankrike
Cannes International Television Pro-
gramme Market. Här samlas tv-bran-
schen för att köpa, sälja, nätverka och 
marknadsföra. Nya trender och genrer 
upptäcks här, liksom nya tekniska 
landvinningar. Utställare och enskilda 
deltagare erbjuds fritt inträde till Milia, 
World Interactive Content Forum, som 
pågår samtidigt som MIPTV.
www.miptv.com

StockholMS fIlMfEStIvAl jUNIor
19-24 april i Stockholm
Sedan år 2000 har Stockholms filmfes-
tival årligen arrangerat festival för barn 
och unga mellan 6 och 16 år, Stockholms 
filmfestival Junior. Regler och anmälan 
finns på festivalens hemsida.
www.stockholmfilmfestival.se/junior

NorDIc gAME 2010 
27-30 april i Malmö och Köpenhamn
Nordic Game konferensen kommer 
2010 att arrangeras både i Malmö och 
Köpenhamn. Konferensen kommer ha 
fokus på hur man överkommer bryggan 
mellan spelidéer och affärsmodeller. 
Evenemanget kommer att innehålla en 
blandning av föreläsningar och work-
shops tillsammans med intressanta gäs-
ter. Registreringen är öppen och finns på 
Nordic Games webbplats.
nordicgame.com

hot DocS 
2-7 maj i Toronto, Canada
Hot Docs är en av nordamerikas vikti-
gaste mötesplatser för dokumentärfilm. 
Festivalen arrangeras i Toronto i Canada. 
Förutom visningar så finns på Hot Docs 
en marknad och samproduktionsforum. 
Om du ackrediterar dig innan den 19 
mars får du rabatt.
www.hotdocs.ca

flEr fEStIvAlEr och MEr 
INforMAtIoN hIttAr DU på  

www.mediadesksverige.eu

cANNES fIlM fEStIvAl
12-23 maj i Cannes, Frankrike
Fler än 24000 branschackrediterade 
besöker Cannes Film Festival och mark-
naden Cannes Market (Marché du 
Film). MEDIA Stands erbjuder förmånlig 
ackreditering med tillgång till service 
i den europeiska paviljongen. Här kan 
man lämna och ta emot meddelanden, 
använda visningsrum och utnyttja Inter-
net. Här finns också en bar med daglig 
Happy Hour.

Det finns två ackrediteringsmöjlig-
heter: Cannes Market badge - tillgång 
till visningar på marknaden och på fes-
tivalen samt Producers Network - här 
får man dessutom tillgång till dagliga 
frukostmöten och listas i en specialsek-
tion på Marché du Films hemsida. För att 
få registrera sig för Producers Network 
krävs att man arbetar med produktion 
och har producerat minst en spelfilm un-
der de senaste tre åren.

Ta tillfället i akt och träffa represen-
tanter för MEDIA-programmet när du är 
i Cannes! För mer information om vem 
som är på plats när, kontakta desken när 
festivalen närmar sig. Sista anmälnings-
dag är 2 april.
www.festival-cannes.fr
www.media-stands.eu

Foto: Anders Wilhelmsson



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 decem-
ber fick inga svenska produktioner eller 
samproduktioner stöd. Distributions-
stöd gavs dock till lokala distributörer 
av Lukas Moodyssons ”Mammut”, Jens 
Jonssons ”Ping-pongkingen” och Tomas 
Alfredsons ”Låt den rätte komma in”.  
Ansökningshandlingar och övrig infor-
mation om Eurimages finns på webb-
platsen.
www.coe.int/eurimages

Noterat

MEDIA plANErAr Att INrättA 
 proDUktIoNSgArANtIfoND
På grund av finanskrisen har det blivit 
allt svårare för filmproducenter att få 
banklån för att täcka sina produktions-
kostnader. För att motverka denna ut-
veckling letar nu MEDIA-programmet 
efter en samarbetspartner för att starta 
en produktionsgarantifond. Fonden är 
tänkt att fungera så att den ska dela 
risken med den utlånande banken och 
på så sätt motivera bankerna att bli mer 
villiga att låna ut pengar till filmproduk-
tion. 8 miljoner euro har avsatts för en 
4-års period och med denna summa ska 
man kunna garantera lån på totalt ca 80 
 miljoner euro.

Möjliga samarbetspartners är aktörer 
med offentlig finansiering eller som har 
ett public service-uppdrag samt har den 
nödvändiga erfarenheten. Ansöknings-
handlingar och mer information hittar 
du på MEDIA:s internationella webb-
plats: ec.europa.eu/media

Beviljade stöd

Biografdistribution selektivt
(22/2008)                                       euro

Folkets Bio
Du och jag 12 000

Folkets Bio
Det vita bandet 14 000

Nonstop Entertainment
Fish Tank 17 000

Sandrew Metronome
Brustna omfamningar 45 000

Svensk Filmindustri
Triage 16 000

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

SAMtlIgA bEvIljADE
StöD och AktUEllA

UtlySNINgAr
hIttAr DU på

www.mediadesksverige.eu

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline 
återinvestering säljagentstöd 13/2008 15 mars 
MEDIA International 2010 31 mars  
biografdistribution selektivt 19/2009 7 april 
Utvecklingsstöd enskilt projekt 20/2009 12 april 
Utvecklingsstöd slate funding 20/2009 12 april  
Utvecklingsstöd slate funding 2nd stage 20/2009 12 april 
Utvecklingsstöd interaktiva verk 21/2009 12 april 
Stöd till säljagenter 06/2010 30 april 
Stöd till festivaler 23/2009 30 april 
biografdistribution automatiskt 03/2010 30 april 
Stöd till grundutbildning 02/2010 30 april 
tv-distributionsstöd 18/2009 28 juni 
Stöd till marknadsaktiviteter inom EU 24/2009 30 juni 
biografdistribution selektivt 19/2009 1 juli 
i2i Audiovisual 17/2009 7 juli


