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Apartat B: 

Bases específiques convocatòria de suport a  

FILM EDUCATION –Educació en la imatge- (EACEA 33/2018) 

 

IMPORTANT: 
EN CAS DE DUBTE, CONSULTEU LES BASES ORIGINALS 

EN ANGLÈS, PUBLICADES PER LA COMISSIÓ; 
 AIXÒ ÉS NOMÉS UNA TRADUCCIÓ DE REFERÈNCIA. 

 

1. INTRODUCCIÓ – ANTECEDENTS 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

2. OBJECTIUS– PRIORITATS 

2.1         Objectius 

Dins de l'objectiu específic de promoure la circulació transnacional, una de 
les prioritats del subprograma MEDIA serà: 

• donar suport al desenvolupament de l'audiència com a mitjà per estimular 
l'interès i la millora de 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 donarà suport a: 

• activitats destinades a promoure l'alfabetització cinematogràfica i 
augmentar el coneixement i l'interès per part de l'audiència de les obres 
audiovisuals europees, inclòs el patrimoni audiovisual i cinematogràfic, en 
particular entre el públic jove. 

Pel que fa a la convocatòria de suport a Film Education (Educació en la 
imatge), l'objectiu de l'any 2019 és augmentar l'accés a les pel·lícules 
europees en el context de l'educació mitjançant la creació d'un catàleg de 
pel·lícules europees que es posarà a disposició dels centres d'educació 
primària i secundària dels països participants al subprograma MEDIA. 

Resultats esperats: 

• augmentar i facilitar l'accés de les escoles a pel·lícules europees; 

• Crear un catàleg de pel·lícules conegudes que han contribuït a la història de 
la filmografia europea i que s'utilitzarà en el context de les activitats 
d'educació cinematogràfica. 
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2.2         Projectes objectiu 

La creació d'un catàleg comissariat de pel·lícules europees ben conegudes i 
importants i material pedagògic relacionat que es posarà a disposició de les 
escoles dels països participants al subprograma MEDIA. 

El públic objectiu ha de ser joves d'entre 11 i 18 anys que assisteixen a 
escoles primàries i secundàries. 

Els sol·licitants han de ser un consorci d'entitats capaços de crear el catàleg, 
de posar-lo a disposició del grup d'escoles abans esmentat i de difondre-lo al 
més ampli nombre de circumscripcions. 

3. CALENDARI 

Etapes 
Data i hora o període indicatiu 

 

Termini de presentació de propostes 7 de març de 2019 

Període d’avaluació Març-abril 2019 

Informació als sol·licitants Maig 2019 

Signatura del contracte Maig 2019 

Data d’inici de l’acció 01/06/2019 

Durada de l’acció/ 
Període d’elegibilitat 

19 mesos 

 

4. PRESSUPOST DISPONIBLE 

 

El pressupost total disponible per al cofinançament d'accions en virtut 
d'aquest esquema s'estima en 1 M. €. 

La contribució financera de la Unió no pot superar el 80% del total dels costos 
elegibles de l'acció. 

 

5. REQUISITS D’ADMISSIBILITAT 

 

Veure apartat A (Bases generals) 
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6. CRITERIS D’ELEGIBILITAT 

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

6.1 Sol·licitants elegibles 

A més dels criteris esmentats a l’apartat A (Bases generals) , s'aplicaran els 
criteris addicionals següents: el sol·licitant ha de ser un consorci d'entitats 
(empreses privades, entitats sense ànim de lucre, associacions, entitats 
benèfiques, fundacions, ajuntaments, etc.) establertes en un dels països que 
participen en el subprograma MEDIA i que pertanyin directament o per 
participació majoritària, a nacionals d'aquests països. 

El líder del projecte presentarà la sol·licitud en nom de tots els socis. 

6.2 Activitats elegibles 

La creació d'un catàleg de pel·lícules europees seleccionades i material 
pedagògic relacionat i que es posarà a disposició dels joves d'entre 11 i 18 
anys que assisteixen a escoles de primària i secundària dels països 
participants al subprograma MEDIA. 

El catàleg hauria d'incloure pel·lícules conegudes que han contribuït a la 
història de la filmografia europea i s’haurà d’utilitzar en el context de les 
activitats d'educació cinematogràfica. 

Aquest catàleg haurà d’incloure un mínim de 7 llargmetratges. 

Els drets de les pel·lícules del catàleg s'han d’adquirir per un període mínim 
de 3 anys i per a tots els països participants en el subprograma MEDIA. Les 
versions lingüístiques (doblades o subtitulades) estaran disponibles per a tots 
els països participants en el programa i per a la majoria de les pel·lícules del 
catàleg. El catàleg ha de respectar una certa diversitat en termes de: 

• nacionalitat 
• llenguatge 
• gènere 
• any de producció 
• temàtica  
• gènere 
 
La publicació del catàleg hauria de comptar amb una ambiciosa campanya de 
comunicació per promocionar el projecte a les escoles i al públic en general. 

Les activitats cobreixen: els drets educatius dels films, la preparació de 
paquets de doblatge o subtítolatge, el material pedagògic i el treball de 
divulgació i promoció a les escoles específiques i al públic en general. 

El període d'elegibilitat de les despeses començarà l’01/06/2019 i tindrà una 
durada de 19 mesos. El catàleg ha d'estar preparat i disponible a partir del 
30/09/2020 com a molt tard. Els últims tres mesos de l'acció només s'han 
d'utilitzar per a la difusió i promoció del catàleg a les escoles i al públic en 
general. 
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No obstant això, si després de la signatura de l'acord i l'inici del projecte 
resulta impossible que el beneficiari, per motius totalment justificats fora del 
seu control, pugui completar el projecte dins del període programat, es pot 
concedir una extensió del període d'admissió. Es concedirà una extensió 
màxima de 6 mesos addicionals, si es demana abans del termini especificat 
en el contracte. La durada màxima serà de 25 mesos. 

7. 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 

8.1         Capacitat financera 

Veure apartat A (Bases generals) 

8.2         Capacitat operativa 

Els candidats que sol·liciten una subvenció superior a 60.000 euros han de 
presentar els documents de suport següents: 

- un resum de les activitats dutes a terme durant els dos últims anys 

- el currículum vitae de les principals persones implicades en el projecte. 

 

9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

Eligible applications will be assessed on the basis of the following criteria: 

 

 Criteris Definicions Màx punts 

1 Rellevància i valor afegit 
europeu 

Aquest criteri avalua la 
rellevància del contingut de 
l'acció en relació als 
objectius de la 
convocatòria. 

 

 

30 
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Avalua, en particular, la 
rellevància de les pel·lícules 
proposades al catàleg, la 
capacitat d'implementar el 
projecte a nivell europeu i 
d’arribar al públic objectiu. 

2  Qualitat del contingut i 
activitats 

Aquest criteri avalua la 
qualitat general i la 
viabilitat del projecte, 
incloent-hi les 
característiques del catàleg 
i del material pedagògic, 
l'ús estratègic de la 
tecnologia digital i les 
diferents plataformes de 
distribució per arribar al 
públic objectiu, així com el 
model de consum proposat. 

 

 

 

 

30 

3 Difusió dels resultats del 
projecte, impacte i 
sostenibilitat 

Aquest criteri avalua les 
estratègies proposades per 
difondre el projecte a les 
escoles específiques, així 
com al públic en general. 

 

20 

4 Organització de l'equip del 
projecte i el grup 

Aquest criteri tindrà en 
compte l'abast de 
l'associació i l'intercanvi de 
coneixements en 
l'associació, així com la 
distribució dels rols i 
responsabilitats respecte 
dels objectius de l'acció. 
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10. DISPOSICIONS LEGALS  

 

Veure apartat A (Bases generals) 

11. FINANCIAL PROVISIONS 

11.1       Principis generals 

a) Subvenció no acumulativa 

Veure apartat A (Bases generals) 

b) No retroactiva 

Veure apartat A (Bases generals) 

c) Co-finançament 
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Veure apartat A (Bases generals) 

d) Balanced budget 

Veure apartat A (Bases generals) 

e) Implementació de contractes/subcontractació 

Veure apartat A (Bases generals) 

f) Suport financer a tercers 

És possible que les aplicacions no contemplin la provisió de suport financer a 
tercers. 

11.2 Formularis de finançament 

Pel que fa a les opcions descrites a la l’apartat A (Bases generals), aquesta 
convocatòria atorga l’ajut a través del reemborsament dels costos elegibles 
en combinació amb els costos operatius generals (percentatge fix). A més de 
les normes descrites a la part comuna, s'aplicaran les següents normes 
específiques: 

Import màxim sol·licitat 

La subvenció de la UE es limita a una cofinançament màxim del 80% dels 
costos elegibles. 

Costos elegibles 

  Veure apartat A (Bases generals) 

Despeses no elegibles 

Veure apartat A (Bases generals) 

Càlcul de l'import final de la subvenció - Documents de suport 

  Veure apartat A (Bases generals) 

11.3 Modalitats de pagament 

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

Si s'especifica en l'acord o contracte de subvenció, es farà un primer  
pagament o prefinançament corresponent al 70% de l'import total de la 
subvenció que es transferirà al beneficiari dins dels 30 dies posteriors a la 
data en què l'última de les dues parts signi l'acord, i sempre que s'hagin rebut 
totes les garanties sol·licitades.  
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11.4       Garantia de prefinançament 

Veure apartat A (Bases generals) 

12. PUBLICITAT 

12.1. Pels beneficiaris 

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

Totes les pel·lícules del catàleg han d'incloure el logotip animat del 
subprograma MEDIA. El logotip animat ha d'aparèixer abans de la pel·lícula. 

12.2 Per a l'Agència i/o per a la Comissió 

Veure apartat A (Bases generals) 

12.3 Comunicació i difusió 

Veure apartat A (Bases generals) 

 

13. PROTECCIÓ DE DADES 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

14. PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

14.1 Publicació 

Les convocatòries específiques de les propostes es publiquen al web de 
l'Agència: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-
film-education-2019_en 

14.2       Registre al Portal del Participant  

Veure apartat A (Bases generals) 

14.3       Presentació de la sol·licitud  

Veure apartat A (Bases generals) 

14.4       Normes aplicables 
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Veure apartat A (Bases generals) 

14.5       Contactes 

Per a 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 a l’Agència: EACEA-MEDIA-FILM-EDUCATION@ec.europa.eu 

Si teniu 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 de projectes: eacea-helpdesk@ec.europa.eu 

 

Annexos 

 

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

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-
education-2019_en 

Annexos que cal adjuntar a la sol·licitud: 

• Annex 1: Formulari de sol·licitud/Descripció detallada de l’acció 

• Annex 2: Declaració d’honor del candidat 

• Annex 3: Pressupost detallat i fonts de finançament  

Annexos addicionals publicats amb la present convocatòria: 

Model de contracte  

 

 

 

 

 

 

 

 


