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Apartat B: 

Bases específiques convocatòria de suport al 

DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUT AUDIOVISUAL  

- SINGLE PROJECTS (EACEA 22/2018)- 

 

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 

Com a part de l’objectiu específic de reforçar la capacitat del sector audiovisual 
europeu per operar a escala transnacional i internacional una de les prioritats del 
subprograma MEDIA és: 
 
• augmentar la capacitat dels productors audiovisuals per desenvolupar projectes 

audiovisuals europeus amb potencial per circular arreu d’Europa i més enllà de 
les seves fronteres, i per facilitar la coproducció europea i internacional.  

 
El subprograma MEDIA prestarà suport a les mesures següents: 
 

• la creació d’obres audiovisuals europees, en concret pel·lícules i obres 
televisives, com ara obres de ficció, documentals, obres infantils i pel·lícules 
d’animació, a més d’obres interactives com videojocs i multimèdia, amb més 
potencial de circulació transfronterera; 

 
• activitats destinades a donar suport a les empreses de producció audiovisual 

europees, en particular, les empreses de producció independents, amb la 
finalitat de facilitar les coproduccions europees i internacionals d’obres 
audiovisuals, incloses les televisives. 
 

En el marc d’aquesta convocatòria, el candidat ha de presentar una proposta amb 
la finalitat de desenvolupar contingut audiovisual en forma de projecte individual 
(Single), destinat principalment a l’explotació comercial en sales de cinema, 
l’emissió per televisió o l’explotació comercial a través de plataformes digitals o en 
un entorn multi-plataformes en les següents categories: animació, documental de 
creació i ficció. 
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Resultats esperats: 
 
- Augment de la qualitat, la viabilitat, el potencial transfronterer i el valor de 
mercat dels projectes seleccionats. 

2.2         Projectes objectiu 

El subprograma MEDIA dóna suport a les empreses de producció europees amb 
experiència comprovada interessades a desenvolupar contingut per un projecte 
únic amb: 
 

• un alt valor creatiu i diversitat cultural 
• un ampli potencial d'explotació transfronterera, 
• un augment de la capacitat d’arribar a un públic a nivell europeu i 

internacional, basat en les estratègies de màrqueting i distribució previstes 
des de la fase de desenvolupament. 
 
El suport també persegueix: 
 

• una major cooperació entre operadors de diferents països participants al 
subprograma MEDIA, 

• l'enfortiment de la competitivitat mitjançant la consolidació de la capacitat 
d'inversió de les empreses en la fase de desenvolupament. 
 
Si el projecte per al qual es busca el suport té un identificador estàndard 
interoperable, com ara l'ISAN o l'EIDR, s'ha d'indicar a la sol·licitud. En 
qualsevol cas, si el projecte es selecciona per al finançament, aquest 
identificador s'ha de crear abans que finalitzi l'acció. 

 

3. CALENDARI 

Etapes Data i termini indicatiu 

Termini per  
presentar 
candidatures  

1er termini 

18 de desembre 2018 – 
12:00 (migdia a 
Brussel·less) 

2n termini 

24 d’abril 2019 - 12:00 
(migdia a Brussel·les) 

Període d’avaluació  Gener –maig 2019 Maig- setembre 2019 

Informació  
als candidats 

Juny 2019 Octubre 2019 

Signatura de la 
Decisió/contracte 

Juliol - Agost 2019 Novembre-desembre 2019 
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Data d’inici de 
l’acció 

 

Data signatura del 
contracte o notificació de 
la Decisió o data de 
presentació de la sol·licitud 
(veure secció 6.3) 

Data de la signatura del 
contracte o notificació de la 
Decisió o data de la la 
presentació de la sol·licitud 
(veure secció 6.3) 

Durada de l’acció 
30 mesos des de la data 
d’inici de l’acció 

30 mesos des de la data 
d’inici de l’acció 

4. PRESSUPOST DISPONIBLE  

 

El pressupost total estimat disponible per al cofinançament de projectes en el marc 
de la present convocatòria de propostes és de 5.4 milions d’euros. 
 
Hi ha disponible un import aproximat de 2,7 milions d'euros per a cada un dels dos 
terminis. 
 
La contribució per acció d’acord amb aquestes bases és: 
 
* un import fix, màxim (lump sum), de 60.000 € en cas d’animació 
* un import fix, màxim  (lump sum), de 25.000 € en cas de documental creatiu 
* un import fix, màxim (lump sum), de 50.000 € en cas de ficció, si el pressupost 
de producció estimat és igual/superior a 1,5 milions d’euros i un import fix (lump 

sum) de 30.000 € si el pressupost de producció estimat és inferior a 1,5 milions 
d’euros. 
 
El desglossament del pressupost disponible entre els diferents gèneres (animació, 
documental de creació i ficció) s’establirà d’acord amb la part proporcional de les 
sol·licituds rebudes. 
 
Un mínim del 27% del pressupost assignat en el marc d'aquest esquema de suport, 
es destinarà a les sol·licituds procedents de països amb baixa capacitat de 
producció1, sempre que les sol·licituds arribin a una puntuació mínima segons els 
criteris d'adjudicació de 75/100. 

[1] The low production capacity countries are all MEDIA participating 
countries except France, Germany, Italy, Spain, UK (i.e. the high production 
capacity countries) and Austria, Belgium, Denmark, Finland, Ireland, Norway, the 
Netherlands, Poland, Sweden, Switzerland (the medium production capacity 
countries). 

  

                                                           
1 Els països  amb  baixa capacitat de producció són tots els països participants a MEDIA, excepte França, 
Alemanya, Itàlia, Espanya, Regne Unit (és a dir, els països amb capacitat d'alta producció) i Àustria, Bèlgica, 
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Noruega, Països Baixos, Polònia, Suècia i Suïssa. els països amb capacitat de 
producció mitjana). 
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5. CRITERIS D’ADMISSIBILITAT 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

El material artístic relacionat amb el projecte s'ha d'incloure a la secció "Annex 1 
- Descripció detallada del projecte" i no es pot  aportar en forma de documents 
descarregables a través d'enllaços d'internet. 

 

6. CRITERIS D’ELEGIBILITAT 

 

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

6.1 Candidats elegibles  

Aquesta Convocatòria de propostes s’adreça a les empreses europees 
independents, de producció audiovisual, que hagin estat constituïdes legalment 
com a mínim 12 mesos abans i que puguin demostrar un èxit recent. 
 
Una empresa europea és una empresa establerta en un dels països participants 
al subprograma MEDIA i propietat directa o per participació majoritària de 
ciutadans d’aquests països. 
 
Per obtenir informació sobre els països participants al subprograma MEDIA, vegeu 
la secció 6.1 de la part A. Podeu trobar una llista actualitzada dels països al següent 
enllaç: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-
organisations-non-eu-countries_en. 

 
Un empresa independent és una empresa que no està controlada 
majoritàriament per una cadena de televisió, ni en accions ni en termes comercials. 
Es considera que hi ha un control majoritari quan més del 25% del capital social 
d’una productora està en mans d’una sola cadena de televisió (o el 50% quan 
diversos canals hi estan involucrats). 
 
Un productora audiovisual és una empresa que té com a principal objectiu i 
activitat la producció audiovisual. 
 
Una empresa constituïda legalment vol dir una empresa que s’ha constituït 
d’acord amb la legislació empresarial pròpia del país. 
 
Demostrar un èxit recent significa: Que el candidat ha de demostrar que ha 
produït una obra elegible prèviament, tal i com es descriu a l’apartat 6.2, en els 
cinc anys anteriors a la presentació de la sol·licitud i que ha estat distribuït o 
retransmès al menys en un país diferent al del sol·licitant des de l’01/01/2016 i 
abans de la data de presentació de la sol·licitud.  
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La data que es té en compte per comprovar que s’ha produït l’explotació comercial 
durant el període de referència (de l’01/01/2016 fins a la data de presentació de 
la sol·licitud) és la data en què es va dur a terme l’explotació comercial 
internacional (data d’estrena oficial al cinema o data d’emissió per  tv). La 
distribució comercial online i la distribució a través d’agents de vendes 
internacionals només s’accepten si estan degudament documentades mitjançant 
un informe d’ingressos relacionats amb el període de referència. En el cas que no 
hi hagi informes d'ingressos disponibles contractualment, s'acceptarà l'Acord 
original / prova de venda. 
 
Pel que fa a la producció d’una obra anterior elegible, el candidat ha d’acreditar: 
- que va ser l’única empresa de producció; 
- o que, en el cas d’una coproducció amb una altra productora, va ser el principal 
coproductor en el pla de finançament o el productor delegat;  
- o que el seu director executiu o un dels seus accionistes apareix als crèdits de  
l’obra com a productor o productor delegat. 
 
Els sol·licitants han de proporcionar la informació sol·licitada sobre el treball previ 
elegible a la secció corresponent del formulari de sol·licitud electrònica. En el cas 
que el treball anterior en el formulari de sol·licitud no sigui elegible, la sol·licitud 
serà inelegible encara que el sol·licitant pugui proporcionar informació sobre un 
altre treball previ que si rrespecti els criteris d'elegibilitat. 
 
El candidat també ha de ser el propietari de la majoria dels drets 
relacionats amb el projecte.  
El candidat ha de demostrar, com a molt tard el dia que presenti la sol·licitud, que 
disposa de la majoria dels drets del projecte per als qual sol·licita l’ajut. Cal 
proporcionar un contracte, degudament datat i signat, que reguli els drets del 
material artístic inclòs a la sol·licitud. Aquest contracte2ha d’estar degudament 
signat i datat per l’autor o autors.  
 
Si el projecte és una adaptació d’un treball ja existent (novel·la, biografia, etc.) el 
candidat també haurà de demostrar que disposa de la major part dels drets 
d’adaptació corresponents mitjançant un acord d’opció o contracte de 
transferència de drets degudament datat i signat. 
 
6.2. Activitats elegibles 

Només són elegibles les activitats de desenvolupament per als següents projectes: 
 
- Llargmetratges, animacions i documentals de creació d’una durada mínima de 
60 minuts destinats principalment a la projecció cinematogràfica. 
 

                                                           
2S’acceptaran els tipus de contracte següents:      
- un acord d’opció relacionat amb la transferència de drets entre l’autor i l’empresa candidata, d’una durada que permeti cobrir 
tota la fase de desenvolupament i on s’estableixin clarament les condicions necessàries per exercir l’opció; o 
- un contracte pel qual es transfereixen els drets de l’autor a l’empresa sol·licitant.  
L’acord d’opció o el contracte de transferència de drets es poden substituir per:  
- una declaració unilateral de la transferència dels drets a l’empresa candidata de la qual l’autor sigui productor, accionista o 
empleat;  
- un acord de coproducció o codesenvolupament degudament datat i signat per les parts i en el qual s’estableix que l’empresa 
candidata disposa de la major part dels drets en el moment de presentar la sol·licitud. 
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- Pel·lícules de ficció (individuals o sèries) d’una durada mínima de 90 minuts, 
animació (individuals o sèries), d’una durada mínima de 24 minuts i documentals 
de creació  (individuals o sèries) d’una durada mínima de 50 minuts, destinats 
principalment a l’explotació en cadenes televisives o plataformes digitals. 
- Projectes de ficció d’una durada total (o experiència d’usuari) d'un mínim de 90 
minuts, l'animació d'una durada total (o experiència d’usuari) d'un mínim de 24 
minuts i els documentals de creació d'una durada total (o experiència d’usuari) 
d'un mínim de 50 minuts destinats principalment a la seva explotació comercial a 
través de plataformes digitals. Per a projectes que presentin una experiència 
d’usuaris en format no lineal (com ara realitat virtual), no s’hi aplicaran aquestes 
durades mínimes.La plataforma digital s’adreça als tipus de projectes següents: 
animació, documentals de creació i projectes de ficció adreçats a diversos 
dispositius (multi-pantalles), projectes interactius, web-series lineals i no lineals i 
projectes narratius de realitat virtual.  
 
El dia d’inici de rodatge3(o equivalent) del projecte presentat no podrà 
tenir lloc abans de 8 mesos a comptar des de la data de presentació de 
sol·licituds. 

 
Els següents projectes no són elegibles: 
 
- Programes en directe, concursos, talk-shows, reality-shows o programes 
educatius i del tipus “com es va fer…”. 
-Documentals turístics promocionals, making-of, reportatges, reportatges 
d’animals, programes de notícies i docu-soaps; 
- Projectes que incloguin material pornogràfic o racista o facin apologia de la 
violència; 
- treballs de naturalesa promocional; 
- Produccions institucionals per promocionar una determinada organització o les 
seves activitats.  
- vídeos musicals i videoclips 
- Videojocs, ebooks i ebooks interactius 
- Films d’estudiants i treballs de graduació 
 

6.3 Candidatures elegibles 

Per ser elegible, les sol·licituds han de respectar el principi de cofinançament, és 
a dir, l’import de l’ajut de la UE sol·licitada no pot ser superior al pressupost de 
desenvolupament del projecte. 

Una empresa que tingui una subvenció de finançament en la modalitat d’Slate o 
suport a paquet de projectes no podrà sol·licitar l’ajut en aquesta modalitat (Single 
project). 

                                                           
3Per als documentals de creació el primer dia de rodatge es defineix com el dia en què s’inicia el rodatge, amb els membres 

de l’equip contractats presents al plató/lloc del rodatge, en el marc d’un període de contractació establert, segons s’indiqui i 

es confirmi als acords per escrit.. Es poden realitzar activitats destinades a adquirir metratge i rodatge preliminar. 
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Europa Creativa MEDIA publica anualment convocatòries de propostes per a 
projectes individuals (o Single Project) i paquets de projectes (o Slate Funding). 
Els sol·licitants només poden presentar una sol·licitud i per tant hauran de 
triar en quina de les 2 modalitats, Slate Funding (convocatòria de propostes EACEA 
23/2018) o per un dels dos terminis de la modalitat de projecte individual o Single 
Project (convocatòria de propostes EACEA 22/2018). 

Les activitats no poden començar abans de la data de la signatura de l'Acord de 
subvenció o la notificació de la Decisió de subvenció. No obstant això, d'acord amb 
l'article 193 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del 
Consell, en casos degudament justificats, si el procés de desenvolupament del 
projecte per al qual es demana l’ajut ja està en curs i és inherent a la pròpia 
naturalesa del procés de desenvolupament, el període d'elegibilitat dels costos 
relacionats amb el projecte es podrà iniciar a la data de presentació de la 
sol·licitud. Les activitats han de finalitzar com a màxim 30 mesos després de la 
data d'inici. Si el projecte entra en producció abans que finalitzi aquest període, 
l'acció finalitza en la data d'entrada en producció del projecte. 

No obstant això, si després de la signatura de la Decisió / Acord i l'inici del projecte 
resulta impossible que el beneficiari, per motius completament justificats i aliens 
a la seva voluntat, completi el projecte dins del període programat, es podrà 
concedir una extensió de l'acció i el període d'elegibilitat que, com a molt, serà de  
6 mesos addicionals, si es sol·licita abans del termini especificat a la Decisió / 
Acord. La durada màxima serà doncs de 36 mesos des de la data d'inici de l'acció. 

Només es tindran en compte les sol·licituds que compleixin els criteris d'elegibilitat 
per a obtenir una subvenció. Si una candidatura es considera no elegible, el 
sol·licitant rebrà una carta on s’hi exposaran els motius. 

 

7. CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

7.1         Exclusió de la participació 

Veure apartat A (Bases generals) 

7.2         Rebuig del procediment d’adjudicació 

Veure apartat A (Bases generals) 

7.3         Documents de suport  

Veure apartat A (Bases generals) 

 

8. CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

8.1         Capacitat financera 
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Veure apartat A (Bases generals) 

La capacitat financera dels sol·licitants es valorarà sobre la base dels següents 
documents de suport: 

- Una declaració d’honor. 

8.2         Capacitat operativa 

Veure apartat A (Bases generals) 

 

9. CRITERIS DE CONCESSIÓ 

 

Els candidats elegibles s’avaluaran tenint en compte els següents criteris 
 

 Criteris Definicions Valoració màxima 
1 Rellevància i 

valor afegit 

europeu 

Qualitat del projecte i potencial 

de distribució europea 

55 

2 Qualitat dels 

continguts i 

activitats 

Qualitat de l’estratègia de 

desenvolupament 

 

10 

3 Difusió dels 

resultats del 

projecte 

Estratègia de màrqueting i 

distribució europea i 

internacional  

 

25 

4 Impacte i 

sostenibilitat 

Qualitat de l’estratègia de 

finançament  i potencial de 

viabilitat del projecte 

10 

 
Criteris de concessió automàtica (només aplicable als projectes de ficció i 
documentals de creació) 
 

 Descripció Punts addicionals 
 

Un projecte específicament destinat al públic 

jove, és a dir, fins a 16 anys, com ho demostra 

el contingut adequat i l'estratègia de 

màrqueting que s'adreça específicament a 

aquest grup d'edat 

5 

 

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

1. Qualitat del projecte i potencial de distribució europea 55 
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punts 
 
Ficció i animació: 
1a) Qualitat, premissa, força de la idea i potencial dramàtic del projecte 
 
Documental de creació: 
1a) Força i originalitat de l’argument, proposta i qualitat del projecte focus 
 

 
10 
 

1b) Qualitat de l’escriptura, narrativa, desenvolupament dels personatges i 
la història 

10 

Ficció i documental de creació: 
1c) Potencial creatiu del projecte 
 
Animació: 
1c) Qualitat del tractament visual i el treball artístic així com el potencial 
creatiu del projecte 
 

 
10 

1d) Potencial de recerca d’audiències a nivell europeu i internacional 
 

• Caràcter transnacional del concepte del concepte7temàtica 
delprojecte 

 
• Potencial a tenir en compte per a traspassar fronteres 

- l’equip creatiu 
- el càsting 
- l’execució proposada i les estratègies i la metodologia de 

col·laboració presentades, especialment amb socis 
coproductors no nacionals 

 

 
25 

2. Qualitat de l’estratègia de desenvolupament 
 

• adequació del pla i el pressupost de desenvolupament a les 
necessitats del projecte 

• suficients detalls 
• adequació del calendari de desenvolupament proposat 

 

10 

3. La distribució europea i internacional i l’estratègia de màrqueting 25 
3a) L’estratègia de distribució europea i internacional 
 

• Rellevància de l’estratègia de distribució en els següents termes: 
- l’audiència objectiu 
- els mètodes de distribució previstos 
- els socis actuals o futurs 
- coneixement dels mercats, visió europea / internacional 
- rellevància de la selecció dels territoris (països i regions 

veïnes, Europa, altres continents) 
- l’estratègia de màrqueting 

 

15 

3b) L’estratègia de màrqueting europea i internacional 
 

• Rellevància de l’estratègia de màrqueting en els següents termes: 

10 
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- estratègies de distribució 
- segments objectiu 
- punts de venda únics  
- canals de màrqueting 
- beneficis del mercat seleccionat 
- activitats de promoció previstes 

 
• Adequació del pla i les eines de comunicació i màrqueting 

 
4. Qualitat de l’estratègia de finançament i viabilitat del projecte 

• el coneixement dels socis i territoris potencials adequats  
• suficiència i realisme del pla de finançament 
• adequació dels costos de producció al projecte i al pressupost de 

desenvolupament  
• adequació de l’estratègia de finançament del projecte en 

comparació als costos de producció previstos  
• Nivell de compromís i quota de finançament no nacional 
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10. COMPROMISOS LEGALS 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

Les condicions generals aplicables a la Decisió (Condicions Generals II.b) estan 
disponibles al 'Registre de documents del lloc web de l'Agència: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/conditions_ii_b.pdf 

 
11. CONDICIONS FINANCERES 

11.1       Principis generals 

1. Subvencions no acumulatives 

Veure apartat A (Bases generals) 

2. No retroactivitat 

Veure apartat A (Bases generals) 

3. Cofinançament 

Veure apartat A (Bases generals) 

4. Pressupost equilibrat 

Veure apartat A (Bases generals) 
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5. Implementació de contractes/subcontractes 

Veure apartat A (Bases generals) 

6. Suport financer a tercers 

Les sol·licituds poden no contemplar la provisió de suport financer a tercers. 

 

11.2. Formularis de finançament 

La subvenció de la UE es basa en les quantitats màximes fixades per als diferents 
gèneres del projecte per al qual se sol·licita l’ajut i constituïda mitjançant decisió 
de la Comissió.[1]. 

 

Import màxim sol·licitat 

La subvenció sol·licitada es calcula sobre la base del gènere del projecte: 

* Un import màxim fix de 60.000 euros en el cas de l'animació; 
* Un import màxim fix  de 25.000 euros en cas de documental de creació; 
* Un import màxim fix de 50.000 euros en el cas de la ficció si el pressupost de 
producció estimat és igual o superior a 1,5 milions d'euros  
*Un import màxim de 30.000 euros, en el cas de la fició, si el pressupost de 
producció estimat és inferior a 1,5 M d’€. 
La quantitat sol·licitada s'ha de basar en el llistat anterior, d'acord amb les 
activitats / lliuraments previstes en la sol·licitud. 
L'import de la subvenció no podrà superar l'import sol·licitat. Les quantitats 

s'indiquen en euros. L'acceptació de la sol·licitud per part de l'Agència Executiva 

no constitueix cap compromís de concedir una subvenció per l'import sol·licitat 

pel beneficiari. 

� Càlcul de l’import final de l’ajut 

L'import final de la subvenció que es concedirà al beneficiari s’establirà un cop 
hagi finalitzat l'acció, i un cop: 
- s’hagi aprovat la sol·licitud de pagament, acompanyada d'un informe final amb 
tots els detalls sobre la implementació i els resultats de l'acció; 
- La verificació de l'execució de les activitats i / o de la producció del que es 
detalla a la sol·licitud. 
 

En cas de no execució o execució clarament inadequada d'una activitat prevista 
en la sol·licitud adjunta a la Decisió/Acord de subvenció, l’import final de l’ajut es 
reduirà en conseqüència. 

Atès que el beneficiari ha de demostrar els resultats de les seves accions en dos 
àmbits diferents – Desenvolupament Creatiu i Finançament i Màrqueting – 
mitjançant una ponderació, s’establirà que si el total és de: 

- com a mínim el 70% de les accions, segons la ponderació següent, 
s'abonarà el 100% de l’ajut; 

- entre el 50% i el 69% de les accions, segons la ponderació següent, 
s’abonarà el 70% de l’ajut; 
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Sota aquest llindar i/o si el sol·licitant presenta resultats només en una de les dues 
categories (encara que en la seva totalitat), es considerarà que el beneficiari ha 
fallat en demostrar la correcta execució de les tasques corresponents o part de 
l'acció, i l’Agència es reserva el dret de finalitzar l’acord/Decisió de subvenció. 

Accions que s’han de justificar: 

 

1. DESENVOLUPAMENT CREATIU Ponderació 
(%) 

Desenvolupament creatiu actualitzat (tractament, escriptura, bíblia, 
episodis o altres) 

50% 

El treball de recerca dut a terme i material visual 10% 
Equip artístic clau/càsting implicat 10% 
2. FINANÇAMENT I MÀRQUETING  
Pressupostos i calendaris de finançament i producció 10% 

Estratègies de distribució i màrqueting descrites 20% 

 
 
11.3. Modalitats de pagament 
 
Un pagament de prefinançament corresponent al 70% de l'import de la subvenció 
serà transferit al beneficiari en un termini de 30 dies a comptar des de la data en 
que l'última de les dues parts signa l'acord, o bé des de la data de la notificació de 
la decisió de subvenció, sempre i quan s’hagin rebut totes les garanties 
sol·licitades. 
 
L'Agència ha d'establir la quantitat del pagament final que es farà al beneficiari 
sobre la base del càlcul de la quantia final de la subvenció (veure secció 11.2). Si 
el total dels pagaments anteriors sigui superior a l'import final de la subvenció, es 
requerirà al beneficiari que reemborsi la quantitat pagada en excés per la Comissió 
a través d'una ordre d'ingrés. 
 

11.4 Garantia de pre-finançament 

No aplicable 

 

[1] Decisió C (2013) 9199 de la Comissió de 18.12.2013 per la qual s'autoritza l'ús 
de sumes globals (lump sums) en el subprograma MEDIA dins del programa 
Europa Creativa, modificada per la Decisió de la Comissió C (2017) 6118 de 
14.09.2017 

12. PUBLICITAT 

12.1 Per als beneficiaris 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 
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A més del requisit de donar a conèixer el nom i el logotip del Subprograma Europa 
Creativa-MEDIA en totes les publicacions, cartells, programes i altres productes 
realitzats sota el projecte cofinançat, el sol·licitant també ha d'incloure una menció 
del suport al desenvolupament en els títols de crèdit en pantalla del projecte final 
produït, quan correspongui. 

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, a l’adreça: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-
single-project-2019_en 

14.2       Registre al Portal del Participant 

 Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

Els detalls sobre el document de suport que cal carregar al portal es pot trobar al 
següent enllaç (sota l'encapçalament 'Com sol·licitar'): 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-
single-project-2019_en 

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 

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

Contacte a l’Agència: EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@ec.europa.eu  

Per a qualsevol 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 propostes: EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu 

 

Annexos 
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Tots els annexos estan disponibles al lloc web EACEA / MEDIA: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-
single-project-2019_en 

Per obtenir més informació sobre els annexos que cal adjuntar al formulari de 
sol·licitud en línia i els documents que s’han de  carregar al Portal del Participant, 
consulteu la Guia per a sol·licitants, disponible a la pàgina web: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-
single-project-2019_en 

Annexos a incloure en el formulari de sol·licitud: 

• Annex 1 - Descripció detallada del projecte 

(Un word o document pdf que contingui el material artístic relacionat amb el 
projecte i que s'ha d'adjuntar al formulari electrònic) 

• Annex 2 - Declaració d'honor del sol·licitant 

 (La declaració d’honor del sol·licitant (plantilla estàndard) s'ha d'adjuntar al 
Formulari electrònic) 

• Annex 3 - Pressupost detallat i fonts de finançament 

(El formulari de pressupost (plantilla estàndard) s'ha d'adjuntar al formulari 
electrònic de sol·licitud de l’ajut) 

• Annex 4 - Track record de l'empresa / productora sol·licitant 

(L'històric de l'empresa sol·licitant (plantilla estàndard) s'ha d'adjuntar al formulari 
electrònic) 

• Annex 5 - Documents de suport rellevants de coproducció i finançament, i prova 
de producció i distribució comercial internacional de treballs anteriors. 

(Els documents de suport rellevants s'han d'adjuntar al formulari electrònic) 

Annexos addicionals publicats amb la convocatòria d’ajut: 

Guia d'experts 

Mostra de l’Acord / Decisió de subvenció 

 


