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Media 2007 (2007-2013) 
 

Et kæmpe fremstød for Europas 
audiovisuelle sektor 

 
 
 
 
 
Media 2007: 755 mio. EUR fra EU til Europas filmindustri i perioden 2007-2013. En klar 
prioritet er distribution og markedsføring af europæiske film uden for deres 
oprindelsesland, både i Europa og resten af verden (næsten 65 % af det samlede 
budget). Under Media Plus og Media Training (2001-2006) blev der indskudt over en 
halv milliard EUR i 8000 projekter fra over 30 lande.  
 
Hvad er programmets mål? 

Media 2007, efterfølgeren til de fire tidligere 
programmer (Media I, Media II, Media Plus og 
Media Training), forenkler programforvalt-
ningen, men bestemt ikke dets mål, som er at: 

 skabe en stærkere europæisk audiovisuel 
sektor, der afspejler Europas kulturelle 
identitet og kulturarv 

 give europæiske audiovisuelle værker større 
udbredelse både i og uden for EU 

 gøre Europas audiovisuelle sektor mere 
konkurrencedygtig ved at lette adgangen til 
finansiering, især for SMV’er, og gennem 
brug af digital teknolog. 

 
Hvor stort er budgettet? 

Budgettet for Media 2007 er på 755 mio. EUR for 
perioden 2007-2013. Selv om EU-støtten målt i 
absolutte tal er begrænset, har den stor 
løftestangseffekt på investeringerne i den 
audiovisuelle sektor: hver euro fra EU-budgettet 
trækker ca. 6 euro med sig i private investeringer 
fra erhvervslivet. Media mobiliserer således 
betydeligt flere private end offentlige midler. Det 
opfylder udfordringerne i en hurtigt voksende 
sektor, der er under stadig forandring, og som 
præges af nye teknologier, nye markedsdeltagere 
og deltagerlande, et opsplittet marked og mangel 
på private investeringer. 

 
Hvordan bruges pengene? 

Media 2007 er koncentreret om faserne før og 
efter selve filmproduktionen. Programmet 
finansierer ikke selve produktionen. De fem 
aktionslinjer er: 

 Uddannelse 
(teknikker til manuskriptudvikling, 
økonomi- og finansstyring, digital 
teknologi) 
 

 Udvikling 
(enkeltprojekter, kataloger, nyt talent, 
koproduktioner, andre finansieringskilder) 

 Distribution  
(distributører, salgsagenter, tv-selskaber, 
biografer, digitalisering af værker) 

 Markedsføring 
(markedsadgang, festivaler, fælles 
arrangementer, kulturarv) 

 Horisontale 
foranstaltninger/pilotprojekter 

 
Fordelingen af det samlede budget på disse fem 
aktionslinjer viser, at distribution af europæiske 
værker har langt den højeste prioritet. Målet er 
at øge udbredelsen af europæiske værker uden 
for oprindelseslandet - både i Europa og resten af 
verden. 
 

Budgetpost % 
Distribution 55 
Udvikling 20 
Markedsføring 9 
Uddannelse 7 
Horisontale 
foranstaltninger/ 
pilotprojekter 

5 
 
4 

 
Det årlige budget øges, efterhånden som 
gennemførelsen af programmet tager fart. Det 
starter med 75 mio. EUR i 2007 og topper med 
107 mio. EUR i 2013. 
 

År Mio. EUR 
2007 75 
2008 93 
2009 97 
2010 100 
2011 103 
2012 105 
2013 107 
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Eksempler på film, der har fået støtte fra 
Media-programmet 

Adams æbler af Anders Thomas Jensen 
Auberge Espagnole af Cédric Klapisch 
Caché af Michael Hanneke 
Dogville af Lars von Trier 
Eight Women af François Ozon 
Goodbye Lenin! af Wolfgang Becker 
Head on af Fatih Akin 
In This World af Michael Winterbottom 
La meglio gioventù af Marco Tullio Giordana 
La vita è bella af Roberto Benigni 
Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain af  Jean-
Pierre Jeunet 
L'enfant af Dardenne-brødrene 
Les choristes af Christophe Barratier 
Mar adentro af Alejandro Amenábar 
March of the Penguins af Luc Jacquet 
Sophie Scholl af Marc Rothemund 
The Lives of Others af Florian Henckel von 
Donnersmarck 
Die Klavierspielerin af Michael Haneke 
The Wind that Shakes the Barley af Ken Loach 
Volver af Pedro Almodóvar 
 

Eksempler på projekter, der har fået 
støtte fra Media 

 
CinemaNet Europe omdanner uafhængige 
biografer i en række lande til digitale biografer. 
Derved når dokumentarfilm lettere frem til det 
store lærred. Filmene distribueres til biograferne 
på hårddisk eller via ADSL i stedet for de 
traditionelle filmruller.  
http://www.cinemaneteurope.com 

 
EuropaCinemas er et EU-finansieret netværk 
af rundt regnet 670 uafhængige biografer med 
over 1500 lærreder, fordelt over ca. 340 byer og 
50 lande verden over. Dets opgave er at give 
forevisningen af europæiske film, og særlig 
tværnationale filmproduktioner, et løft. 
Netværket iværksætter også europæiske 
initiativer, der omfatter uddannelses- og 
oplysningsaktiviteter, f.eks. initiativet 'Open 
Your Eyes', der er rettet mod unge, samt tiltag 
for at udbrede brugen af digital teknologi i 
biograferne. 
http://www.europa-cinemas.org 
 

 
CARTOON, den europæiske tegnefilmsammen-
slutning (European Association for Animation 
Film), blev oprettet i 1988 på Medie-
programmets initiativ og har i dag over 15.000 
medlemmer, der er aktive i branchen. 
Organisationens formål er at opbygge og 
konsolidere det europæiske marked for 
tegnefilm. Hvert år tilrettelægger CARTOON et 
forum for koproduktion af tegnefilmserier 
(hovedsagelig til tv), et forum for koproduktion 
af tegnefilm af spillefilmslængde, hovedsagelig til 
biograferne, samt fire uddannelsesseminarer. 
http://www.cartoon-media.be 
 
Festivaler, der er finansieret af Media 
En komplet liste med over 100 festivaler, der har 
fået støtte fra Media findes på: 
http://ec.europa.eu/media/festiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yderligere oplysninger: 
• Media-programmet: http://ec.europa.eu/media  
• Informationssamfundet: http://europa.eu/information_society  
• Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier: Av. de Beaulieu – 
Beaulieulaan 25, BE-1160 Bruxelles – Brussel, Belgien 
infso-media@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/dgs/information_society  

Vidste du det? 

 Hvert år støttes 300 nye europæiske filmprojekter af Media. 

 Halvdelen af de europæiske film, der går i biograferne, vises med støtte fra Media.  
 Hvert år ser 2,5 millioner filmentusiaster over 15000 europæiske filmforevisninger på 

mere end 100 festivaler, der finansieres af Media 
 To tredjedele af de projekter, der støttes af Media, kommer fra lande, der traditionelt har 

en lav av-produktionskapacitet. 
 Media støtter distributionen af 9 ud af 10 spillefilm i Europa, der distribueres uden for 

oprindelseslandet. 
 Media sigter mod at øge tværnationale europæiske films markedsandel fra 10 til 20 % i 

løbet af de næste 7 år ved at øge investeringerne i distribution.  
 Hver euro fra EU-budgettet trækker ca. 6 euro med sig i private investeringer fra  

erhvervslivet. 
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