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Part B: 

Informació específica sobre les accions cobertes per aquestes 
convocatòria de SUPORT A FESTIVALS (CALL EACEA 32/2018) 

 

1. INTRODUCCIÓ – ANTECEDENTS 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

 

2. OBJECTIUS– PRIORITATS 

2.1 Objectius 

En el camp de la promoció de la circulació transnacional, una de les prioritats 
del subprograma MEDIA serà: 

• recolzar el desenvolupament del públic com un mitjà per estimular l'interès 
i millorar l'accés a les obres audiovisuals europees, en particular a través de 
la promoció, els esdeveniments, l'alfabetització cinematogràfica i els festivals. 

El subprograma MEDIA ha de donar suport a les següents mesures: 

• donar suport a iniciatives que presentin i promoguin una diversitat d'obres 
audiovisuals europees; 

• donar suport a activitats destinades a augmentar el coneixement i l'interès 
del públic en les obres audiovisuals europees. 

Resultats esperats: 

El resultat serà el suport anual de festivals de cinema que estimularà l'interès 
per a les obres audiovisuals europees, tenint com a resultat esperat i impacte: 

- Augmentar l'eficàcia i professionalització dels festivals a Europa 

- Augmentar la presentació d'obres europees no nacionals 

- Augmentar l'audiència del cinema europeu i, en particular, de pel·lícules no 
nacionals 

- Augmentar la circulació de pel·lícules europees 

2.2 Projectes objectiu 

El subprograma MEDIA anima els festivals audiovisuals europeus que tenen 
lloc en països que participen en el subprograma MEDIA a: 



2 

 

• demostrar una forta eficàcia en el desenvolupament de l'audiència 
(especialment envers una audiència jove) implementant activitats abans, 
durant o després de l'esdeveniment, com ara: activitats d'un any o 
descentralització a altres ciutats (amb festivals de soci més petits a nivell 
nacional i / o transfronterer ) i/o qualsevol activitat de divulgació eficient 
adreçada a l'audiència de festivals de cinema generalistes (no temàtics); 

• demostrar un compromís amb les accions innovadores, especialment en els 
àmbits del desenvolupament de l'audiència i el públic utilitzant les últimes 
tecnologies i eines digitals, com ara les xarxes socials i les activitats en línia 
per tal de crear una comunitat permanent; amplificar els enfocaments 
innovadors més enllà d'ampliar el seu abast (per exemple, programes multi-
plataforma, etc.); 

• organitzar iniciatives per a l'alfabetització cinematogràfica (per exemple, 
l'educació cinematogràfica) en estreta col·laboració amb escoles i altres 
institucions durant tot l'any; 

• fer un gran èmfasi en les pel·lícules europees en general i, especialment, 
les pel·lícules de països de baixa capacitat de producció audiovisual; 

• fer èmfasi en la programació europea no nacional i la diversitat geogràfica 
de la programació europea no nacional; 

* mostrar interès per seguir desenvolupant la col·laboració i les associacions 
amb altres festivals de cinema europeus més enllà de les fronteres per 
augmentar l'eficiència dels recursos, incloent subtitulació/doblatge, 
plataformes de visualització en línia, etc. 

 

3. CALENDARI 

 

Aquest és el calendari previst: 

Etapes Data i hora o període indicatiu 

Termini de presentació de 
sol·licituds 

20 desembre 
2018 
12:00 (migdia a 
BXL) 

7 maig 2019 
12:00 (migdia a 
BXL)  

Període avaluació Gener-abril 2019  Maig-setembre 2019 

Informació als candidats Abril 2019 Setembre 2019 
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Signatura del contracte o  
notificació de la Decisió de 
subvenció 

Abril 2019 Octubre 2019 

Data d’inici de les activitats Entre 1 maig i 31 
octubre 2019 

Entre 1 novembre 
2019 i 30 abril 2020 

Durada de l’acció 12 mesos 12 mesos 

 

4. PRESSUPOST DISPONIBLE 

 

El pressupost total destinat al cofinançament de projectes s'estima en 3,2 M 
€. 

Hi ha disponible un import aproximat de 1,6 milions d'euros per a cada un 
dels dos terminis. 

Aquest import està subjecte a la disponibilitat dels fons després de l'aprovació 
del pressupost per a l'any 2019 per part de l'autoritat pressupostària. 

La contribució financera de la UE tindrà la forma de lump sum (o màxim 
establert). Vegeu els detalls a l'apartat 11.2, més endavant. 

L'Agència es reserva el dret de no distribuir tots els fons disponibles. 

REQUISITS D’ADMISSIBILITAT 

 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

 

6. CRITERIS D’ELEGIBILITAT 

 

Les sol·licituds que compleixin els criteris següents seran objecte d'una 
avaluació a fons. 

6.1 Països elegibles 

Vegeu la part A. 

6.2 Sol·licitants elegibles 

Aquesta convocatòria s’adreça a entitats europees (empreses privades, 
entitats sense ànim de lucre, associacions, entitats benèfiques, fundacions, 
ajuntaments, ajuntaments, etc.) establertes en un dels països participants al 
subprograma MEDIA (vegeu l'apartat 6.1 de l’apartat A –Bases generals-) i 
que pertanyen directament o de forma majoritària, a nacionals d'aquests 
països. 
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Per tal d'avaluar l'elegibilitat dels candidats, es demanen els següents 
documents de suport: 

• entitat privada: extracte del registre oficial, còpia dels articles 
d'associació, extracte de comerç o registre d'associació, certificat de 
responsabilitat davant l'IVA (si, com en determinats països, el número de 
registre comercial i el número d'IVA són idèntics, només un d'aquests caldrà 
presentar un dels dos documents), 

• entitat pública: còpia de la resolució o decisió que descrigui l'empresa 
pública, o un altre document oficial sobre l'entitat de dret públic. 

Applications which comply with the following criteria will be subject of an in-
depth evaluation. 

 

6.3 Activitats elegibles 

Només s'acceptaran les sol·licituds presentades per entitats elegibles que 
organitzin festivals audiovisuals als països participants al subprograma 
MEDIA. 

S’entén per festival audiovisual , un esdeveniment que: 

• programa pel·lícules elegibles (ficció, documentals o animació), que s'estan 
exhibint a una àmplia audiència, incloent-hi públics i professionals i premsa 
audiovisual internacional acreditada; 

• té lloc durant un període de temps determinat, en una ciutat definida 
prèviament; 

• té un reglament de funcionament clar / procediment de selecció. 

Un mínim del 70% de la programació elegible presentada al públic durant el 
festival o un mínim de 100 llargmetratges (o 400 curtmetratges - en cas de 
festivals de curtmetratges) han de provenir dels països que participen en el 
subprograma MEDIA (veure apartat 6.1), d'ara endavant, "pel·lícules 
europees". 

Dins d'aquesta programació: 

• Almenys el 50% de les pel·lícules han de ser no nacionals. 

• Almenys 15 d'aquests països han d'estar representats. 

Les activitats han de començar durant els períodes següents: 

 

 Data d’inici activitat Durada de l’acció 

Propostes presentades 
el 20 desembre 2018 

Entre l’1/05/ i el 
31/10/2019 

12 mesos 

Propostes presentades 
el 7 de maig de 2019 

Entre l’1/11/2019 i el 
30/04/2020 

12 mesos 

 

La durada de les accions és de 12 mesos. 
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No obstant això, si després de la signatura de l'acord o la notificació de la 
decisió i l'inici de l'acció es fa impossible que el beneficiari, per motius 
completament justificats fora del seu control, completi l'acció dins del període 
previst es podrà beneficiar d’una extensió del període d'admissió. Es podrà 
concedir una extensió màxima de 6 mesos addicionals, si es demana abans 
del termini especificat en el contracte. La durada màxima serà doncs de 18 
mesos. 

Els següents esdeveniments no seran elegibles: 

• Festivals dedicats a obres que no es consideren elegibles, com ara 
publicitat, esdeveniments de difusió en directe, sèries de televisió, vídeos 
musicals, videojocs, pel·lícules d’aficionats amateurs, pel·lícules de telèfons 
mòbils, tràilers i d’altres obres artístiques no narratives. 

• Festivals temàtics com ara esdeveniments culturals o relacionats amb art / 
tecnologia / ciència, així com festivals altament especialitzats que tracten 
temes específics (per exemple: turisme, esport, ecologia, natura, medi 
ambient, gastronomia, moda, salut, etc.).  

Només es tindran en compte les sol·licituds que compleixin els criteris 
d'elegibilitat per a poder optar a una subvenció. Si es considera inelegible una 
sol·licitud, s'enviarà una carta als sol·licitants indicant-ne els motius. 

 

CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

7.1         Exclusió de la participació 

Veure apartat A (Bases generals) 

7.2         Exclusió del procediment d’adjudicació 

Veure apartat A (Bases generals) 

7.3        Documents de suport 

Veure apartat A (Bases generals) 

 

8. CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

8.1 Capacitat financera 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

8.2 Capacitat operativa 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

Els candidats que sol·liciten una subvenció superior a 60.000 euros han de 
proporcionar els següents documents de suport: 
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- un resum de les activitats del sol·licitant durant els dos últims anys (si no 
està totalment disponible, un organigrama del sol·licitant que mostra 
l'estructura de l'organització i les funcions del personal principal). 

 

9. CRITERIS DE CONCESSIÓ 

 

Les sol·licituds elegibles s’avaluen en base als criteris següents: 

 

 Criteris Definicions Max punts 

1 Rellevància Aquest criteri avalua l'activitat 
adreçada al públic i en particular 
els mecanismes de divulgació, 
incloent activitats en línia, l'ús de 
les últimes tecnologies i eines 
digitals, com ara les accions de 
comunicació social i les accions 
d'alfabetització cinematogràfica 
del projecte. 

 

 

30 

2 Qualitat del contingut 
i les activitats 

Aquest criteri avalua la dimensió 
europea de la programació, 
incloent la seva diversitat cultural 
i geogràfica, així com la qualitat 
de la col·laboració i les 
associacions amb altres festivals 
de cinema europeus més enllà de 
les fronteres. 

 

 

35 

 

3 Difusió dels resultats 
del projecte, impacte i 
sostenibilitat 

Aquest criteri avalua la mida de 
l'audiència i la comunitat 
professional i l'impacte en la 
promoció i circulació d'obres 
audiovisuals europees (l'ús de 
tecnologies digitals i mecanismes 
per facilitar la distribució 
comercial o alternativa). 

 

 

30 

4 Organització de 
l’equip 

Aquests criteris avaluen la 
distribució dels rols i 
responsabilitats de l'Equip 
respecte als objectius específics 
de l'acció proposada. 

 

5 

 

 

Descripció detallada dels criteris d'adjudicació i descomposició dels punts: 

Rellevància (30 punts) 

Aquest criteri tindrà en compte: 
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• La consistència de la qualitat de les activitats adreçades al públic, tenint en 
compte la definició del candidat sobre l’'audiència existent/potencial (10 
punts) 

• L’eficiència dels mecanismes de divulgació del festival, incloent activitats en 
línia, l'ús de les últimes tecnologies digitals i eines com les xarxes socials (10 
punts) 

• L’efectivitat de les iniciatives d'educació cinematogràfica, incloses accions 
per a públic jove (10 punts) 

Qualitat dels continguts i activitats (35 punts) 

Aquest criteri tindrà en compte: 

• La qualitat i l'impacte de les accions posades en marxa encaminades a la 
col·laboració i les associacions amb altres festivals de cinema europeus més 
enllà de les fronteres (20 punts). 

• La dimensió europea i l'estratègia del festival per presentar / ressaltar la 
programació dedicada a films europeus no nacionals i la programació 
provinent de països amb poca capacitat de producció audiovisual (10 punts) 

• La diversitat geogràfica i l'estratègia del festival per ampliar el nombre de 
països elegibles representats (5 punts) 

 

Difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat (30 punts) 

Aquest criteri tindrà en compte: 

• La mida de l'audiència d’acord amb la grandària total del festival i el públic 
potencial (10 punts) 

• El nivell de participació de la comunitat professional, l'eficiència dels 
mecanismes que faciliten la circulació comercial o alternativa de les pel·lícules 
europees destacades i l'ús de les tecnologies digitals (10 punts) 

• L'eficàcia de les accions implementades per promoure la programació i els 
talents europeus més enllà de l'esdeveniment (10 punts) 

Organització de l'equip (5 punts) 

Aquest criteri tindrà en compte: 

• L'estructura de l'organització del festival i la rellevància de la distribució 
dels rols i responsabilitats de l'equip en les activitats descrites en la sol·licitud 
(5 punts) 

10. COMPROMISOS LEGALS 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

11. DISPOSICIONS FINANCERES 

11.1       Principis generals 
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a) Ajut no acumulatiu 

Veure apartat A (Bases generals) 

b) No-retroactiu 

Veure apartat A (Bases generals) 

c) Principi de co-finançament 

Veure apartat A (Bases generals) 

d) Pressupost equilibrat 

Veure apartat A (Bases generals) 

e) Implementació contractes/subcontractació 

Veure apartat A (Bases generals) 

f) Suport financer a tercers 

És possible que les sol·licituds no contemplin la concessió de suport financer 
a tercers. 

11.2       Formularis de finançament 

Pel que fa a les opcions descrites a l’apartat A (Bases generals), la línia de 
suport a Festivals atorga les subvencions aplicant el principi de lump sum o 
import màxim (quantitat fixa) a concedir.  

• Provisions generals 

Sota aquest sistema, aprovat per la Decisió de la Comissió núm. C (2013) 
9199 de 18 de desembre de 2013 [1], l'ajut es calcula sobre la base dels 
criteris següents: el nombre de pel·lícules europees en la programació, 
considerant que 4 curtmetratges equivalen a una pel·lícula llarga. 

 Càlcul de la subvenció  

• Per a tots els festivals de cinema (excepte els festivals de curtmetratges): 

Un import global fixe (lump sum) d’acord amb el nombre de pel·lícules 
europees en la programació, tenint en compte que 4 curtmetratges 
(pel·lícules de menys de 50 minuts) equivalen a un llargmetratge. 

L’import de l’ajut es calcula en base a la taula següent: 

Nombre de films europeus Lump Sum en Euros 

< 40 films europeus 27.000 

40 - 60 films europeus 35.000 

61 - 80 films europeus 41.000 
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81 - 100 films europeus 46.000 

101 - 120 films europeus 55.000 

121 - 200 films europeus 63.000 

> 200 films europeus 75.000 

• Per a festivals de curtmetratges: 

Un import global fixe (lump sum) en funció del nombre de curtmetratges dins 
la programació del festival.  

La subvenció es calcula d’acorda amb els següents paràmetres: 

Nombre de films europeus Lump Sum en Euros 

< 150 films europeus 19.000 

150 - 250 films europeus 25.000 

> 250 films europeus 33.000 

L'import sol·licitat s'ha de basar en les fórmules anteriors, d'acord amb les 
activitats planificades a la sol·licitud. 

L'import de la subvenció no pot excedir l'import sol·licitat. Els imports 
s'indiquen en euros. L'acceptació d'una candidatura, per part de l'Agència 
Executiva, no constitueix un compromís per adjudicar una subvenció igual a 
l'import sol·licitat pel beneficiari. 

Càlcul de l'import de la subvenció final: 

L'import final de la subvenció que es concedirà al beneficiari s'estableix 
després de la finalització de l'acció, i a partir de: 

• La recepció de l'informe final sobre la implementació de l'acció i la 
documentació relacionada, incloent-hi l'últim catàleg i programa oficial del 
festival, i qualsevol altra evidència addicional que l'Agència pugui sol·licitar 
per tal de validar l'informe final i determinar la subvenció final; 

• La verificació de la implementació de l'acció que se centrarà en el nombre 
de pel·lícules europees en la programació i en les condicions esmentades a 
l'apartat 6.2. 
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En cas de falta d'execució o execució clarament inadequada d'una activitat 
prevista en la sol·licitud adjunta al contracte/ decisió de finançament, la 
subvenció final es reduirà en conseqüència. 

11.3 Acords de pagament 

A més de les normes descrites a l’apartat A (Bases generals), s'aplicaran les 
següents regles específiques: 

Si s'especifica en la Decisió/contracte de subvenció, es farà un primer 
pagament (o prefinançament) corresponent al 50% de l'import de la 
subvenció que serà transferit al beneficiari dins dels 30 dies a comptar des 
de la data en què l'última de les dues parts signi l'acord de subvenció o des 
de la notificació de la Decisió de subvenció, sempre que s'hagin rebut totes 
les garanties sol·licitades. 

L'Agència establirà l'import del pagament final que es farà al beneficiari en 
base al càlcul de l'import de la subvenció final (vegeu la secció 11.2 anterior). 
Si el total de pagaments anteriors és superior a l'import final de la subvenció, 
el beneficiari haurà de reemborsar l'import pagat en excés per la Comissió a 
través d'una ordre de recuperació. 

11.4       Garantia de prefinançament 

Veure l’apartat A (Bases generals) 

 

[1] Modificat per la Decisió núm. C (2017) 6118 de la Comissió, de 14 de 
setembre de 2017.  

12. PUBLICITAT 

 

12.1 per als beneficiaris 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

A més de les normes descrites a l’apartat A (Bases generals), s'aplicarà la 
següent norma específica: 

El logotip animat està disponible a https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe-media-animated-logo_ca 

Ha de mostrar-se com a mínim en els cerimònies d'obertura i tancament del 
Festival. 

12.2 Per l'Agència i / o per la Comissió 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

12.3 Comunicació i difusió 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 
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13. PROTECCIÓ DE DADES 

 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

 

14. PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

14.1       Publicació 

La convocatòria de propostes es publica al lloc web de l'Agència EACEA a la 
següent adreça: https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/funding/support-festivals-2019_en   

14.2       Registre al Portal del Participant 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

14.3       Presentació de sol·licituds 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

14.4       Normes aplicables 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

14.5       Contactes 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb la vostra oficina 
Europa Creativa: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-
europe-desks_en.htm 

Contacte dins l’Agència: EACEA-MEDIA-FESTIVALS@ec.europa.eu 

Si us trobeu amb algun problema tècnic en relació amb el formulari electrònic, 
assegureu-vos que us poseu en contacte amb el Servei d'ajuda abans del 
termini de presentació:eacea-helpdesk@ec.europa.eu 

 

Annexos 

 

Tots els annexos estan disponibles al lloc web de l’EACEA/MEDIA:  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-
2019_en   

Annexos que cal adjuntar a la sol·licitud de subvenció:  

• Annex 1 - Descripció detallada de l'acció (s'ha d'adjuntar al formulari 
electrònic) 
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• Annex 2 - Declaració sobre l'honor del sol·licitant (s'ha d'adjuntar al 
formulari electrònic) 

• Annex 3 - Pressupost detallat i fonts de finançament (s'ha d'adjuntar al 
formulari electrònic) 

Annexos addicionals publicats amb la present convocatòria de propostes: 

Guia d'experts 

Model de l’acord o contracte/Decisió de subvenció  

 

 

 


