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Apartat B: 

Bases específiques convocatòria de suport a la 

DISTRIBUCIÓ-ESQUEMA SELECTIU- DE PELÍCULES EUROPEES 
NO NACIONALS (EACEA 28/2018) 

 

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 d’obres no nacionals, 
una de les prioritats del subprograma MEDIA serà la següent: 

• donar suport a la distribució d’obres audiovisuals europees no nacionals en 
sales de cinema, mitjançant el màrqueting, branding, la distribució i 
l’exhibició. 

El subprograma MEDIA proporcionarà ajuts per a:  

• establir sistemes de suport a la distribució de pel·lícules europees no 
nacionals a través de la distribució en sales i en totes les altres plataformes 
existents, així com a activitats de vendes internacionals; en particular,a la 
subtitulació, el doblatge i l'àudio-descripció de les obres audiovisuals. 

Resultats esperats: 

• Desenvolupament d'estratègies de distribució paneuropea per a pel·lícules 
europees no nacionals 

• Increment de la inversió en promoció i distribució de pel·lícules europees 
no nacionals. 

• Desenvolupar vincles entre el sector de la producció i la distribució, millorant 
així la posició competitiva de les pel·lícules europees no nacionals. 

2.2         Projectes objectiu 
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L'objectiu del "Esquema selectiu" és fomentar i donar suport a la distribució 
més àmplia de pel·lícules europees no nacionals recents fomentant els agents 
comercials i els distribuïdors en sales per invertir en la promoció i la 
distribució adequada de pel·lícules europees no nacionals. 

Aquesta línia també pretén fomentar el desenvolupament de vincles entre el 
sector de la producció i la distribució, millorant així la posició competitiva de 
les pel·lícules europees no nacionals i la competitivitat de les empreses 
europees. 

Aquestes directrius s’adrecen a empreses europees les activitats de les quals 
contribueixen a la realització dels objectius anteriors, i en particular als 
agents comercials i les empreses de distribució cinematogràfica. 

3. CALENDARI 

 

Etapes Data o període indicatiu 

Termini per a la 
presentació sol·licituds 

08.01.2019,12:00h 
(migdia a BXL)  

04.06.2019,12:00h 
(migdia a BXL) 

Període d’avaluació Gener-maig 2019 Juliol-octubre 2019 

Informació sol·licitants Juny 2019 Novembre 2019 

Signatura contracte Juliol 2019 Nov-desembre 2019 

Data inici de l’acció/ 
Període costos elegibles 

Data del contracte [1] 

Durada de l’acció/ 
Període costos elegibles 

18 mesos des de l’inici de l’acció 

 

 

[1] El període d'elegibilitat pot començar des de la data de presentació 
sempre i quan es pugui justificar degudament i es demani a través de l’ 
eForm. Vegeu la secció 11.2. 

4. PRESSUPOST DISPONIBLE 

 

El pressupost total destinat al cofinançament de projectes s'estima en 9,85 
milions d'euros. 

Un màxim del 25% del pressupost es destinarà a pel·lícules amb un 
pressupost de producció superior als 10 milions d'euros. 

 

5. REQUISITS D’ADMISSIÓ 

 

Veure apartat A (Bases generals) 



3 

 

 

6. CRITERIS D’ELEGIBILITAT 

 

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

6.1 Sol·licitants elegibles 

El sol·licitant haurà de ser un Agent de Vendes europeu: 

Una empresa europea que actua com a agent intermediari per al productor, 
especialitzada en l'explotació comercial d'una pel·lícula mitjançant el 
màrqueting i la llicència d’un film a distribuïdors o compradors de països 
estrangers. 

Empresa europea: 

L’empresa ha de pertànyer, ja sigui directament o per participació majoritària 
(és a dir, la majoria d'accions), a nacionals d'Estats membres de la Unió 
Europea o nacionals dels altres països europeus que participen en el 
subprograma MEDIA i registrats en un d'aquests països. 

L'agent de vendes ha d'haver estat durant els últims 3 anys [1] l'agent de 
vendes designat d'almenys 3 pel·lícules que hagin estat estrenades en 
almenys 5 països. 

L'agent de vendes ha de ser designat pel productor de la pel·lícula a través 
d'un acord de vendes internacional que preveu el dret de vendre la pel·lícula 
en, com a mínim, 15 països que participen en el Subprograma MEDIA. 

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 alguns països, el número de registre comercial i el número 
d'IVA són idèntics, només caldrà presentar un d'aquests documents), 

- entitat pública: còpia de la resolució o decisió de creació de  l'empresa 
pública, o un altre document oficial de l’esmentada entitat de dret públic. 

6.2 Activitats elegibles 

Les activitats a finançar són campanyes per a la distribució paneuropea dels 
films europeus elegibles, fora del seu país d'origen, coordinades per l'agent 
de vendes de la pel·lícula. 

El grup que presenta la sol·licitud haurà d’estar integrat, com a mínim, per 7 
distribuïdors diferents. D’entre aquests  7 distribuïdors: almenys 3 han de 
pertànyer a països d'alta o mitjana capacitat de producció audiovisual [2] i 
almenys 2 han de ser de països amb baixa o mitjana capacitat de producció 
audiovisual [3] 

La pel·lícula, per a que els costos siguin elegibles, s’haurà d’estrenar: 
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• entre l'1 d'abril de 2019 i l'1 d'octubre de 2020 (primer termini) 

• entre l'1 d'octubre de 2019 i l'1 de abril de 2021 (segon termini) 

La pel·lícula ha de complir els criteris següents: 

• ha de ser una obra de ficció (incloses les pel·lícules d'animació) o un 
documental, amb una durada mínima de 60 minuts. 

• Ha de tenir els primers drets d'autor establerts el 2018 com a molt aviat. 

• No ha de consistir en continguts alternatius (òperes, concerts, actuacions, 
etc.), publicitat, material pornogràfic o racista o defensen la violència. 

• El pressupost de producció no pot superar els 15 milions d'euros [4] 

• ha de ser majoritàriament produïda per un productor/s establert/s als 
països participants en el Subprograma MEDIA. Per ser considerats productors 
reals, les empreses de producció hauran d'acreditar-ho. Per determinar-ho 
també es poden tenir en compte altres elements com ara els drets d'autor 
que apareixen en els crèdits del film, el control creatiu, la propietat dels drets 
d'explotació i la participació en els beneficis. 

• s'ha d’haver produit amb la participació significativa (segons els títols de 
crèdit) de professionals nacionals/residents en els països participants al 
subprograma MEDIA (vegeu la secció 6.1). Es considera "participació 
significativa"quan compta amb més del 50% dels punts enmerats a la taula 
següent. Per exemple, tenint 10 punts o més en el cas d'una obra de ficció o 
la major proporció de punts si el total és inferior a 19 com sol ser el cas de 
documentals o pel·lícules d'animació on generalment no s'inclouen totes les 
categories dels crèdits:  

  Punts 

Director 3 

Guionista 3 

Compositor 1 

Actor 1[5] 2 

Actor 2 2 

Actor 3 2 

Disseny de producció 1 

Director de fotografia 1 
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Editor 1 

So 1 

Localització rodatge 1 

Localització postproducció 1 

Total 19 

La pel·lícula ha de comptar amb un identificador interoperable estàndard, com 
ara l'ISAN o l'EIDR. 

Si la pel·lícula es produeix en el moment de presentar aquesta sol·licitud, s'ha 
de proporcionar una còpia física (o un accés a una sala de projecció en línia) 
del film per al qual es demana l’ajut. Si no es fa aleshores la proposta es 
considerarà no elegible. Aquest requisit només s’aplica en cas que la pel·lícula 
no s’hagi produït en el moment de presentar la candidatura. En aquest cas, 
el sol·licitant es compromet a presentar la pel·lícula tan aviat com estigui 
disponible. En tot cas, serà part dels resultats de l'informe final. 

Pel·lícula europea nacional / no nacional: 

Els països que participen en el subprograma MEDIA es defineixen a la secció 
6.1. 

Les pel·lícules europees es consideraran "nacionals" quan professionals 
residents al país d’origen del sol·licitant de l’ajuda (i que pertany al 
subprograma MEDIA) han participat -en una proporció important d’acord amb 
la taula de puntuació a l’apartat 6.2- en la realització de la pel·lícula. Aquest 
país es considera el país d'origen de la pel·lícula a efectes de la present 
convocatòria de propostes. 

Es consideraran "no nacionals" les que provinguin d’un altre país diferent al 
d’origen. 

En cas d'empat (és a dir, on els punts són iguals per a una nacionalitat 
determinada), la nacionalitat del director (o el següent talent en la llista 
anterior) serà decisiva. 

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

 

[1] Calculat des de la data del termini de presentació de sol·licituds 

[2] FR, DE, IT, ES, UK, AT, BE, PL, NL. 

[3] Tots els territoris elegibles excepte FR, DE, IT, ES, UK, AT, BE, PL, NL. 

[4] Cal utilitzar la tarifa mensual aplicable al moment de la publicació. 
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[5] Els actors només es comptabilitzaran per a la qualificació de 
llargmetratges d’acció en viu. 

7. CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

8. CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

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 
proporcionar els següents documents de suport: 

• el curriculum vitae del representant legal de l'empresa i 

• el curriculum vitae del Cap de Vendes Internacionals (si no són la mateixa 
persona). 

Els documents i els formularis requerits a la secció 8.1 i 8.2 s'han de 
proporcionar com a mínim un cop l'any per a les convocatòries de Suport a 
la distribució- Esquema Selectiu, Automàtic i en la modalitat Agents de 
Vendes. 

 

9. CRITERIS DE CONCESSIÓ 

 

Les candidatures elegibles seran avaluades en base als criteris següents:  

 

 Criteris Definicions Max. punts 

1 Rellevància i valor 
afegir europeu 

Aquest criteri avalua la 
rellevància del contingut de 
l'activitat, inclosa la seva 
dimensió internacional/europea 
/regional respecte als objectius 
de la convocatòria. 

En particular, es valorarà el 
següent: 

 

 

 

   

 

30 
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• La qualitat de les 
associacions ja existents 
per dur a terme el 
projecte 

• La dimensió europea de 
l'estratègia i els resultats 
esperats 

• Les activitats de promoció 
i coordinació per fomentar 
l'estrena coordinada a 
nivell pan-europeu 

• Partenariats per a la 
difusió no física en sales 
(plataformes en línia, 
festivals, etc.) 

• • Nivell de cooperació 
amb l'empresa productora 

2 Qualitat del contingut i 
les activititats 

Aquest criteri avalua la qualitat 
del projecte en termes de 
contingut i estratègies de 
distribució. 

En particular, es valorarà el 
següent: 

• El potencial de la pel·lícula per 
arribar al públic europeu 

• Estratègies nacionals de 
promoció, inclosos els resultats 
esperats 

Cost-efectivitat del projecte 

 

 

 

 

 

45 

 

 

3 Difusió dels resultats 
del projecte, impacte i 
sostenibilitat 

Aquest criteri avalua el pla de l’ 
agent de vendes per ampliar el 
projecte amb vista a augmentar 
l'impacte i la sostenibilitat de 
l'acció finançada. 

En particular, es valorarà el 
següent: 

• Pla de difusió per a altres 
mercats, ja siguin europeus o no 
europeus 

• Pla de difusió d'altres 
plataformes en línia 

• Qualsevol altra activitat que 
generi ingressos addicionals per 
a la pel·lícula 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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Difusió dels resultats al 
programa 

4 Coordinació Aquest criteri avalua la 
metodologia establerta pel 
sol·licitant per distribuir el fons a 
tercers, per recollir els resultats 
i informar. 

• Metodologia per recollir 
resultats de tercers (estratègia, 
resultats i costos) 

• Metodologia relativa a la 
supervisió de costos de tercers 

• Metodologia relativa a 
l'assignació i pagament dels fons 

Transparència en la gestió del 
suport a tercers 
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10. COMPROMISOS LEGALS 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

11. DISPOSICIONS FINANCERES  

11.1       Principis generals 

1.Subvenció no acumulativa 

Veure apartat A (Bases generals) 

Aquesta subvenció no es pot acumular amb l’ajut MEDIA als Agents de Venda 
per a la promoció de la mateixa pel·lícula. 

2.No-retroactiva 

Veure apartat A (Bases generals) 

3.Co-finançament 

Veure apartat A (Bases generals) 

4. Pressupost equilibrat 

Veure apartat A (Bases generals) 

5.Implementació contractes/subcontractació 

Veure apartat A (Bases generals) 
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6. Suport financer a tercers 

Les sol·licituds poden contemplar l'aportació de suport financer a tercers per 
a l'estrena de la pel·lícula fora del seu país d'origen (vegeu la secció 6 sobre 
pel·lícula elegible). En aquest cas, les sol·licituds han d'incloure: 

1. un llistat exhaustiu dels tipus d'activitats per a les quals un tercer 
pot rebre suport financer: 

El suport a tercers està dedicat exclusivament a la promoció i l'estrena del 
film per al qual es sol·licita l’ajut, fora del seu país d'origen [1]. La publicació 
per part de tercers s'ha de realitzar dins el marc establert a l'apartat 6.2. 

2. La definició de les persones o categories de persones que poden 
rebre suport financer 

Els tercers han de complir els criteris següents: 

• ser una empresa europea segons els criteris establerts a l'apartat 6.1 

• ser titular dels drets de distribució en sales de la pel·lícula al país en qüestió; 

• Realitzar la distribució física de la pel·lícula al país (i en determina la data 
de llançament, els plans, els controls i executa la campanya de distribució i 
promoció); 

• pagar directament els costos de distribució associats; 

La sol·licitud ha de detallar els tercers que ja és segur que hi participaran en 
el moment de presentar la candidatura. Es pot preveure un màxim del 10% 
del pressupost global per als territoris elegibles quan no s'hagi arribat a un 
acord amb tercers en el moment de la seva presentació. Es demana al 
beneficiari que confirmi el nom de tots els tercers abans del final del procés 
d'avaluació. 

Tots els tercers hauran de constar a l'acord/contracte de subvenció. 

3. Criteris per a la concessió de suport financer 

La sol·licitud haurà d’informar dels criteris utilitzats per seleccionar els 
tercers. Els criteris mínims seran: 

• experiència en l’estrena de pel·lícules europees no nacionals 

• Estratègia de llançament i pressupost associat 

• adquisició de la pel·lícula mitjançant el pagament traçable d'una garantia 
mínima 

• compromís d'informar sobre costos i resultats 

4. L'import màxim que s'ha de concedir a cada tercer i els criteris per 
a la seva determinació 

El suport està limitat al 50% de les despeses de P & A realitzades per tercers. 

Dins  els límits següents: 

          Màxim 150.000€ per a FR, UK, ES, IT i DE 
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  Màxim 60.000 € per aAT, BE, NL, PL 

           Màxim 30.000 € per CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SU 

           Màxim 10.000 € per a tots els altres territoris. 

El suport màxim assignat a tercers es detallarà en el contracte de subvenció. 

El suport a tercers es considera com un incentiu per als distribuïdors per 
promocionar i estrenar la pel·lícula. L'agent de vendes ha de confirmar que 
el suport no es considerarà com a ingrés per a la pel·lícula ni es farà servir 
per reduir els costos de distribució recuperables. 

L'agent de vendes haurà d'assegurar-se que les versions lingüístiques 
obtingudes amb el suport de MEDIA en el marc d'aquest esquema de suport 
estiguin disponibles per a ser utilitzades per totes les plataformes 
potencialment interessades de distribució (cinema, VOD, TV, etc.) i 
garanteixen que els distribuïdors els posin a la seva disposició a petició, 
independentment del territori on ofereixen els seus serveis. 

11.2 Formes de finançament 

• Quantitat màxima sol·licitada 

La contribució financera de la UE no pot superar el 50% del total dels costos. 

La inversió per part de tercers s'ha de computar a l’apartat d'ingressos del 
pressupost. 

• Costos elegibles 

Costos directes elegibles: 

Els costos directes elegibles per a l'acció són aquells costos que, tenint en 
compte les condicions d'elegibilitat esmentades anteriorment, són 
identificables com a costos específics directament relacionats amb l'execució 
de l'acció i que, per tant, hi estan vinculats directament. 

Capítol 1: costos de coordinació 

Aquests costos representen els costos incorreguts directament pel sol·licitant 
per dur a terme l'acció. 

Costos incorreguts pel sol·licitant per a: 

• la promoció i publicitat de la pel·lícula 

• el seguiment, coordinació, anàlisi de les activitats de tercers 

• la difusió de resultats i assignació de l'ajut econòmic a tercers 

Subcapítol 1.1. Salaris de personal i honoraris 

Els costos corresponents als empleats (personal) de l'empresa sol·licitant i 
als recursos humans directament relacionats amb la gestió de l'acció i les 
seves activitats, com ara el gestor de projectes, l'administrador de polítiques, 
l'assistent de projecte, etc., que es cobra en la totalitat de la durada de l'acció. 
Això hauria d’incloure també consultors i qualsevol altre soci extern (s). 
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Les despeses de personal es calcularan en base al salari diari real de 
l'empleat, multiplicat pel nombre de dies dedicats a l'acció. En aquest cas, 
aquesta xifra inclourà totes les contribucions habituals pagades per 
l'empresari, com ara les contribucions a la Seguretat Social, però exclou 
qualsevol bonificació, pagaments d'incentius o esquemes de participació en 
els beneficis. 

El salari diari es basarà en el sou mitjà cobrat a nivell nacional per al personal 
qualificat que executa tasques similars. 

Subcapítol 1.2: costos de promoció i publicitat 

Costos relacionats amb la promoció i publicitat de la pel·lícula (tráiler, disseny 
i producció de material de promoció, campanya en xarxes socials, publicitat, 
agència de premsa, etc.). 

No es pot imputar cap cost de personal en aquest subcapítol. 

Subcapítol 1.3: Altres costos 

Anàlisi de dades: costos relacionats amb l'anàlisi de mercat per dissenyar una 
campanya de llançament paneuropeu. 

Despeses d'auditoria: en el marc de l'execució d'un eventual ajut financer, 
l'Agència requereix que el beneficiari aporti una declaració dels costos finals 
de l'acció en cas de subvenció per un import superior a 60.000 euros. Aquest 
document haurà d’estar certificat per un auditor independent extern a 
l'empresa i basant-se en els documents justificatius i els registres comptables 
del beneficiari. Per tant, els costos d'aquesta certificació són els únics costos 
elegibles, més enllà del període d'elegibilitat. 

 L'IVA no deduïble és elegible, tret que estigui relacionat amb activitats dels 
poders públics dels Estats membres. 

Costos financers: costos relacionats amb la creació d'un compte bancari 
dedicat al projecte. 

Capítol 2 - Promoció i estrena de pel·lícules europees no nacionals: 

Els costos de P & A incorreguts per tercers per dur a terme les activitats 
elegibles. 

Costos indirectes elegibles (despeses generals) 

Aquests costos representen els costos administratius generals del sol·licitant. 
Es consideren elegibles quan es relacionen de manera indirecta amb 
l'aplicació de l'acció proposada, però no entren en cap de les categories abans 
esmentades. 

Aquests costos haurien d'ajustar-se als principis establerts en aquesta 
convocatòria. No poden excedir d'un import fix del 7% dels costos de 
coordinació (capítol 1). Els costos indirectes no poden incloure els costos 
imputats en qualsevol altre partida pressupostària. 

Els costos generals inclouen les categories següents: 
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• Locals i despeses relacionades (p. Ex. Lloguer, assegurances ...) 
• Despeses d'oficina i consumibles (per exemple, telèfon, serveis 

postals, fotocòpies ...) 

Els costos indirectes no són elegibles quan el beneficiari també rep una 
subvenció operativa de la Comissió Europea / Agència per a fer front a aquest 
tipus de despesa de caràcter general de l’empresa. 

Costos no elegibles 

A més dels costos no elegibles especificats a la part A, no seran elegibles els 
següents: 

• compra d'equips 
• Fonts d'ingressos 
La secció d'ingressos del pressupost ha de mostrar: 
• L'aportació monetària directa del sol·licitant (recursos propis). 
• La inversió de tercers 
• La contribució financera d'altres proveïdors de fons (públics i / o privats). 
• La contribució sol·licitada al subprograma MEDIA. 
• Càlcul de l'import de la subvenció final 

L'EACEA sol·licitarà proves, com ara les factures de tercers, per exemple.  

S'aconsella que el coordinador tingui aquesta documentació disponible en cas 
que sigui necessari per a una correcta verificació per part de l’Agència. 

11.3 Modalitats de pagament 

Si s'especifica a l'acord o contracte de subvenció, es farà un pagament inicial 
o prefinançament corresponent al 30% de l'import total de la subvenciói que 
es transferirà al beneficiari en el termini de 30 dies a partir de la data en què 
l'última de les dues parts signi l'acord, i sempre que s’hagin rebut i aprovat 
totes les garanties sol·licitades al beneficiari. 

Si s'especifica en l'acord o contracte de subvenció, s’efectuaran 2  pagaments 
intermedis al beneficiari. El pagament intermedi té com a objectiu cobrir les 
despeses del beneficiari a partir d'una sol·licitud de pagament, quan l'acció 
s'ha dut a terme parcialment. Cada pagament provisional/intermedi no podrà 
superar el 30% de l'import màxim de la subvenció. 

11.4       Garantia de pre-finançament 

Veure apartat A (Bases generals) 

 

[1] veure secció 6.2 

 

12. PUBLICITAT 
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12.1       Per als beneficiaris 

Quan la pel·lícula es presenta en cinemes o en línia, els beneficiaris han 
d'assegurar que els tercers mostrin el logotip o tráiler del subprograma 
MEDIA, tal com ho facilita l'Agència. 

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

Veure apartat A (Bases generals) 

12.3       Communication and dissemination 

Veure apartat A (Bases generals) 

 

13. PROTECCIÓ DE DADES 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

 

14. PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

14.1       Publicació 

La convocatòria de propostes es publica al lloc web de l'EACEA a l’adreça 
següent:https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-
selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-
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) 

És obligatori aportar una còpia de la pel·lícula (DVD o qualsevol altre format) 
per a la qual es demana l’ajut i que caldrà enviar-la a:   

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 
Creative Europe Programme (2014–2020) 
Avenue du Bourget 1 
BE – 1049 Brussels 
Belgium 

Si no es disposa de cap còpia física, s'haurà de proporcionar accés a la  
projecció  online. 

14.4       Normes applicables 

Veure apartat A (Bases generals) 
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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 

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.: eacea-helpdesk@ec.europa.eu 

Contacte dins l’Agència: EACEA-DISTRIBUTION-SELECTIVE@ec.europa.eu 

 

Annexos 

 

Annexos que han d’acompanyar el formulari de sol·licitud electrònic  

• Annex 1 - Formulari de sol·licitud / descripció detallada del projecte / acció. 

(els criteris d'implementació/adjudicació del projecte i la sinopsi de la 
pel·lícula) 

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

• Annex 3 - Pressupost detallat i fonts de finançament 

(mitjançant el formulari de pressupost o plantilla estàndard facilitada) 

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

 (historial de l'empresa sol·licitant) 

• Annex 5 - Pla de finançament 

 (el pla de finançament de les pel·lícules) 

• Annex 6 – L’acord o contracte de l’agent de vendes 

 

Annexos addicionals publicats amb la convocatòria: 

Guia d'experts 

Model d’Acord o contracte de subvenció 

 

 

 


