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Part B: 

Informació específica sobre les accions cobertes per aquestes directrius 

SUPORT A LA DIFUSIÓ PER TELEVISIÓ D'OBRES AUDIOVISUALS 
EUROPEUS (EACEA 25/2018) 

 

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 reforçar la capacitat del sector audiovisual 
europeu d'operar de forma transnacional i internacional, una de les prioritats 
del subprograma MEDIA serà: 

• augmentar la capacitat dels operadors audiovisuals de desenvolupar treballs 
audiovisuals europeus amb potencial de circular a la UE i més enllà i facilitar 
la coproducció europea i internacional, inclosa la de les emissores de televisió. 

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

• activitats destinades a donar suport a les empreses europees de producció 
audiovisual, en particular a productores independents, amb vista a facilitar 
coproduccions europees i internacionals d'obres audiovisuals, incloses les 
obres de televisió. 

L'objectiu de la línia de suport a la Dfusió per Televisió és augmentar la 
capacitat dels productors audiovisuals per desenvolupar projectes forts amb 
un potencial significatiu per circular a tot Europa i més enllà i facilitar 
coproduccions europees i internacionals dins del sector de la televisió. 

L'esquema pretén reforçar la independència dels productors de televisió en 
relació amb les cadenes que tendeixen a conservar tots els drets i ingressos, 
aportant fons per a produir continguts forts i competitius amb un gran 
potencial de circulació en els mercats internacionals i encoratjar a les 
emissores a participar en programació de qualitat destinada a una àmplia 
distribució internacional i adreçada a un públic ampli. Es prestarà especial 
atenció als projectes que presentin aspectes innovadors en el contingut i en 
el finançament. 

Resultats esperats: 



2 

 

- Augment de la producció d'obres audiovisuals europees d'alta qualitat 
adreçades al mercat de la televisió. 

- Millora de la cooperació entre operadors de diferents països que participen 
en el subprograma MEDIA, així com entre les cadenes. 

- Augmentar les coproduccions i la circulació de sèries dramàtiques de 
televisió europea d'alt perfil. 

- Augment de l'audiència d'obres europees a través de la difusió lineal i no 
lineal. 

2.2 Projectes objectiu: 

La convocatòria d’ajut a la difusió per televisió dona suport a treballs: 

• amb un alt valor creatiu i artístic així com amb un ampli potencial 
d'explotació transfronterera capaç d'arribar al públic a nivell europeu i 
internacional; 

• que compten amb una major cooperació entre operadors de diferents països 
participants en el subprograma MEDIA, així com entre les cadenes de TV; 

• amb aspectes innovadors en termes de contingut i finançament; 

• que representin un augment de la coproducció i la circulació de sèries de 
televisió europees d'alt perfil. 

Aquestes obres poden ser ficció, animacions o documentals de creació. 

 

3. CALENDARI 

Estadis  Data i hora o període indicatiu  

Termini de 
presentació de 
sol·licituds 

 
18 de desembre 2018 - 
12:00 (migdia a BXL) 

28 maig 2019 - 12:00 
(migdia a BXL) 

Període d’avaluació  Gener a abril 2019  Juny-setembre 2019 

Informació als 
candidats 

 
Maig 2019 Octubre 2019 

Signatura del 
contracte 

 Juny 2019 Novembre 2019 

Data d’inici de l’acció 
 Data de signatura del 

contracte [1] 
Data de signatura del 
contracte [2] 
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Durada de l’acció / 
Període d’elegibilitat  

 24 mesos (o 36 mesos 
en el cas de les sèries) 

24 mesos (o 36 mesos 
en el cas de les sèries) 

 

[1] El període d'elegibilitat pot començar des de la data de presentació, quan 
així es justifiqui i es demani a l’eForm. Vegeu l'apartat 11.1. b) de l’apartat A 
(Bases generals). 

[2] El període d'elegibilitat pot començar des de la data de presentació, quan 
així es justifiqui i es demani a l’eForm. Vegeu l'apartat 11.1. b) de l’apartat A 
(Bases generals). 

4. PRESSUPOST DISPONIBLE 

 

El pressupost total destinat al cofinançament de projectes s'estima en 13,5 
milions d'euros. 

Pel que fa als treballs d'animació i ficció, l'aportació econòmica concedida no 
pot superar els 500.000 euros o el 12,50% del total dels costos elegibles, el 
que sigui l’import més baix. 

Per a la primera i segona temporades de la sèrie de ficció (coproduïda per 
productores de diferents països que participin en el subprograma MEDIA, que 
consti almenys de 6 episodis i amb un pressupost total de producció de mínim 
10.000.000 d'euros), es pot sol·licitar un màxim de 1.000.000 euros o un 
10% del total dels costos elegibles, el que sigui l’import més baix. 

L'Agència es reserva el dret de no concedir l'import total sol·licitat en funció 
de les disponibilitats pressupostàries, en particular quan es demana una 
subvenció de 1.000.000 € per a la segona temporada de sèries de ficció ja 
existents. 

Per al documental creatiu, l'aportació econòmica concedida no podrà superar 
els 300.000 euros o el 20% del total dels costos elegibles, el que sigui l’import 
més baix.   

El repartiment del pressupost disponible entre els diferents gèneres 
(animació, documental creatiu i ficció) s'establirà d'acord amb la part 
proporcional del suport sol·licitat per les candidatures elegibles presentades. 

Hi ha disponible un import aproximat de 6 milions d'euros per al primer dels 
dos terminis i de 7,5 milions per al segon. 

5. REQUISITS D’ADMISSIÓ 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

6. CRITERIS D’ELEGIBILITAT 
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Les sol·licituds que compleixin els criteris següents seran objecte d'una 
avaluació a fons. 

6.1 Sol·licitants elegibles 

Els sol·licitants seran empreses productores audiovisuals europees 
independents. 

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

Una empresa independent és una empresa que no té control majoritari per 
part d'una cadena de televisió, ja sigui en l’accionariat com en termes 
comercials. Es considera que el control és majoritari quan més d'un 25% del 
capital social d'una empresa productora està a càrrec d'un únic emissor o 
cadena de TV  (50% quan hi ha diverses cadenes implicades). 

Una productora audiovisual és una empresa que té com a principal objectiu i 
activitat la producció audiovisual. 

El sol·licitant ha de ser el productor majoritari de l'obra, en termes de drets. 
En el cas d'una coproducció del 50% - 50%, el sol.licitant ha de ser designat 
pels socis com a productor delegat.  

6.2         Activitats eligibles 

Només seran elegibles les activitats per als projectes següents: 

Pel·lícules de ficció (individual o sèrie) d'una durada total mínima de 90 
minuts destinades principalment a ser difoses per televisivó, tant en serveis 
lineals com no lineals. Les seqüeles o segones i terceres temporades d'una 
sèrie de ficció ja existent es consideraran elegibles. A partir d’una quarta 
temporada, però, ja no serà elegible. 

Animació (individual o sèrie) d'una durada total mínima de 24 minuts 
destinada principalment a ser difosa per televisivó, tant en serveis lineals com 
no lineals. En aquest cas no seran elegibles les seqüelesni les segones, 
terceres  i successives temporades d'una sèrie d'animació ja existent. 

Documentals creatius (individuals o sèrie) d'una durada total mínima  de 50 
minuts destinats a ser difosos per televisió tant en serveis lineals com no 
lineals. No es pot optar a l’ajut per a la segona, tercera i posteriors 
temporades d'una sèrie documental ja existent. 

Les obres dissenyades com a sèrie, amb una estratègia conjunta de 
màrqueting, s'han de presentar com a sèries. Els episodis individuals d'una 
sèrie no es poden dividir en sol·licituds separades. 

Per poder optar a una subvenció de 1.000.000 d'euros, el projecte ha de 
complir els criteris següents: 

• El treball ha de ser la primera o la segona temporada de sèries de ficció i 
que constin amb un mínim de 6 episodis 

• el pressupost total de producció elegible ha de ser com a mínim de 
10.000.000 d'euros 
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• La sèrie ha de ser coproduïda entre dues productores de diferents països 
participants al subprograma MEDIA. 

 

La sol·licitud s'ha de presentar com a màxim el primer dia de ñ’inici 
de rodatge (o de l'inici de l'animació per als projectes d'animació). 

El treball s'ha de produir amb la participació significativa dels 
professionals nacionals i / o residents dels països participants al 
subprograma MEDIA. "Participació significativa" es defineix com a més del 
50% dels punts que s’enumeren a les taules següents: 

 

Ficció/Documental Punts   Animació Punts 

Director 3   Director 3 

Guionista 3   Guionista 3 

Compositor 1   Compositor 1 

Actor 1/ Veu sobre l’artista 2   Artista Storyboard 2 

Actor 2/ Veu sobre l’artista 2   Dissenyador personatges 2 

Actor 3/ Veu sobre l’artista  2   Supervisió animació  2 

Director artístic 1   Director artístic 1 

Director de fotografia 1   Director tècnic 1 

Editor 1   Editor 1 

So 1   So 1 

Localització rodatge 1   Localització rodatge 1 

Laboratori/ Post-
Producció 

1   
Laboratori/ Post-
Producció 

1 

Total 19   Total 19 
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Si el treball disposa d’un identificador estàndard interoperable, com ara l'ISAN 
o l'EIDR, s'ha d'indicar a la sol·licitud. En qualsevol cas, per a tots els 
projectes seleccionats per al finançament, caldrà obtenir l’esmentat 
identificador abans no finalitzi el període de l’'acció. 

El treball ha de comptar amb la participació de, com a mínim, tres 
empreses de radiodifusió de tres països participants al subprograma 
MEDIA. 

En el sentit d'aquestes Directrius, una "empresa de radiodifusió" es considera 
qualsevol emissora o cadena de TV (proveïdor de serveis audiovisuals lineals) 
o un servei de mitjans audiovisuals a demanda (proveïdor de serveis 
audiovisuals no lineals) tal com es defineix a l'article 1 (1) de la Directiva  
Audiovisual de serveis multimèdia (DIR 2010/13 / EU). 

Els drets d'explotació autoritzats a les empreses de radiodifusió 
participants en la producció han de retornar al productor després 
d'un període de llicència màxima de: 

- 7 anys si la participació de la cadena de televisió pren la forma d'una pre-
venda; 

- 10 anys si la participació de la cadena també pren la forma d'una 
coproducció. En aquest cas, el contracte entre el productor i l'emissora ha 
d'especificar clarament el preu i el termini de llicència per a la venda prèvia 
dels drets d'explotació i les condicions per a la coproducció. Només s'accepta 
una coproducció entre un emissor i un productor de televisió si l'emissora fa 
una inversió financera superior a la inversió mitjana dels altres socis i 
participa en l'organització i la gestió econòmica de la producció. En qualsevol 
cas, la cadena de tv no pot ser el coproductor majoritari del treball 
en termes de drets i la seva aportació no pot superar el 70% del 
finançament total de la producció. 

La participació dels radiodifusors s’haurà de demostrar mitjançant contractes 
o cartes de compromís signades recentment i de caràcter vinculant. Aquests 
contractes o cartes de compromís han d'especificar clarament el preu i el 
període de llicència. 

S'ha de garantir un mínim del 50% del finançament del pressupost 
total de producció estimat a partir de l’aportació de tercers (ja sigui 
mitjançant finançament directe o per vendes de drets avançats). Les 
fonts de finançament de tercers han de comprovar-se amb les últimes cartes 
de compromís signades i de caràcter vinculant, esmentant el títol de l'acció, 
l'import exacte de la contribució financera, la naturalesa dels drets venuts i 
el període de llicència. Les contribucions de radiodifusors, distribuïdors, fons, 
inversors de capital o coproductors es consideren fonts de finançament de 
tercers. El “tax sherlter” es pot acceptar com a font de finançament de tercers 
només si es confirma a través de documents de suport dels òrgans 
competents. La inversió del productor i la subvenció MEDIA sol·licitada no es 
consideren fonts de finançament de tercers i per tant no s'inclouen en el càlcul 
del mínim del 50% del finançament ja garantit. 

Si l'acció és coproduïda per diverses empreses de producció, s'ha de 
presentar un contracte de coproducció (o memòria d'acord) que indiqui el 
repartiment del finançament, dels drets, dels costos i dels ingressos 
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juntament amb la sol·licitud. No es tindran en compte cartes simples que 
indiquin la contribució financera d'un coproductor sense més detalls sobre 
l'acord de coproducció. 

The broadcasters' involvement must be supported by contracts or recent 
signed binding letters of commitment. These contracts or letters of 
commitment must clearly specify the licence price and licence period. 

Un mínim del 50% del pressupost total de producció previst ha de 
provenir de països que participen en el subprograma MEDIA. 

La durada màxima dels projectes és de 24 mesos (o 36 mesos per a 
sèries de més de 2 episodis). 

No obstant això, si després de la signatura de l'acord/contracte 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 establert, 
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 30 mesos (o 42 mesos 
per a sèries de més de 2 episodis). 

Els següents projectes no són elegibles: 

• enregistraments en directe, jocs de televisió, xerrades, espectacles de 
cuina, revistes, programes de televisió, reality shows, programes 
escolars i programes "com es fa...”; 

• documentals que promouen el turisme, "making-of", informes, 
reportatges de vida animal, notícies i "docu-soaps"; 

• projectes que incloguin material pornogràfic o racista o que defensin la 
violència; 

• obres de caràcter promocional; 
• produccions institucionals per promoure una organització específica o 

les seves activitats; 
• projectes que estiguin totalment finançats i/o ja finançats per 

Eurimages; 
• produccions originalment destinades a obres de cinema (p. Ex., 

diversos distribuïdors de cinema i/o un agent de vendes de cinema 
internacional). 
 

• 7. CRITERIS D’EXLUSIÓ 

7.1         Exclusió de la participació 

• Veure apartat A (Bases generals) 

7.2         Exclusió del procés d’adjudicació 

• Veure apartat A (Bases generals) 

7.3         Documents de suport 

• Veure apartat A (Bases generals) 
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• 8. CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

8.1         Capacitat financera 

Veure apartat A (Bases generals) 

8.2        Capacitat operativa 

 

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

• Els candidats que sol·licitin una subvenció superior a 60.000 euros han de 
proporcionar els següents documents de suport: 

- una presentació de les activitats de l'empresa. 

 - Una descripció de l'experiència i el currículum del productor i director del 
treball. 

 

9. CRITERIS DE CONCESSIÓ 

 

Les sol·licituds elegibles s'avaluen sobre la base dels criteris següents: 

  Criteris Definicions 
Max. 
Ponderació 

1 
Rellevància i 
valor afegit 
europeu 

Dimensió europea del 
finançament del projecte 

20 

2 
Qualitat dels 
continguts i 
activitats 

Qualitat del projecte i qualitat de 
les estratègies de distribució i 
promoció 

55 

3 
Difusió dels 
resultats del 
projecte 

Implicació i possibilitat de la 
circulació internacional de 
transmissores tant en serveis 
lineals com no lineals 

20 
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4 
Organització de 
l'equip del 
projecte 

Distribució dels rols i 
responsabilitats de l'equip de 
producció i creació 

5 

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

Rellevància i valor afegit europeu (20 punts) 

Aquest criteri avalua la dimensió europea del finançament del projecte. 

Aquest criteri tindrà en compte: 

Dimensió europea del finançament del projecte: 0-15 punts 

• percentatge de finançament no nacional; 

• estratègies del productor i esforços realitzats per arribar al finançament 
confirmat; 

• originalitat i innovació de l'estructura de finançament. 

Coproducció europea: 0-5 punts; 

• existència de coproducció europea entre dues productores de diferents 
països; 

• nivell de cooperació en aspectes creatius; 

• nivell de cooperació entre països amb diferents mides de mercat, inclosa la 
distribució de la subvenció MEDIA entre els coproductors. 

Qualitat del contingut i activitats (55 punts) 

Aquest criteri avalua la qualitat del projecte i de les estratègies de distribució 
i promoció. 

Aquest criteri tindrà en compte: 

Qualitat artística del projecte: 0-15 punts. 

• innovació, rellevància, originalitat, qualitat general i atractiu de la temàtica 
/ format / tractament; 

• qualitat del pitch / trailer; 

• per a la segona i tercera temporades de la sèrie: qualitat dels nous 
desenvolupaments en les històries i personatges. 

Qualitat global i finançament del projecte: 0-5 punts 

• la viabilitat del projecte; 

• adequació del pressupost al tipus de projecte; 

• coherència entre el pressupost i el finançament. 

Qualitat de la participació del distribuïdor: 0-15 punts 

• Experiència i seguiment del distribuïdor implicat en projectes similars; 

• Participació financera i risc assumit pel distribuïdor (és a dir, l'import del 
MG); 
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• Si escau i si l'empresa productora actua com a distribuïdora: experiència i 
seguiment del productor com a distribuïdor. 

Qualitat de l'estratègia de distribució: 0-10 punts 

• coherència i rellevància de l'estratègia de distribució; 

• coherència de les estimacions de vendes. 

Qualitat de la promoció i estratègia de màrqueting: 0-10 punts 

• coherència i rellevància de les estratègies de promoció i comercialització 
desenvolupades per promocionar el projecte entre el públic; 

• Estratègies de màrqueting adreçades al consumidor (Business to consumer 
o B2C) i estratègies innovadores de promoció adreçades al públic, incloent 
estratègies de promoció en línia i a través de mitjans de comunicació 
convencionals i estratègies de promoció desenvolupades amb les emissores. 

Difusió dels resultats del projecte (20 punts) 

Aquests criteris avaluen la implicació de la cadena i el potencial de circulació 
internacional tant en serveis lineals com no lineals 

Les puntuacions han de respectar l’estructura següent [1]: 

Per a obres de 
França, 
Alemanya, 
Itàlia, Espanya 
i Regne Unit 

Per a obres 
d'Àustria, Bèlgica, 
Dinamarca, 
Finlàndia, Irlanda, 
Noruega, Països 
Baixos, Polònia, 
Suècia, Suïssa 

Per a obres d'Albània, Bòsnia i 
Hercegovina, Bulgària, Croàcia, 
Xipre, República Txeca, Estònia, 
Macedònia, Grècia, Hongria, 
Islàndia, Letònia, Lituània, 
Luxemburg, Malta, Montenegro, 
Portugal, Romania, República de 
Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia.[2] 

1-20 punts 5 - 20 punts 10 - 20 punts 

Aquests criteris tindran en compte: 

• el nombre de cadenes europees i no europees implicades; 

• la participació financera de les cadenes (la forta participació financera 
augmenta la puntuació/els imports més petits es tindran menys en compte 
que les altes quantitats); 

• la diversitat geogràfica i lingüística de les cadenes implicades. 

• la força del compromís de les cadenes implicades (contractes, cartes de 
compromís, cartes d'intencions) 

• arribar al públic potencial 

 

Organització de l'equip del projecte (5 punts) 
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Aquest criteri avalua la distribució dels rols i responsabilitats dins l'equip 
productiu i creatiu, incloent-hi l'adequació de la col·laboració en relació amb 
els objectius del projecte. 

 

Punts "automatics" addicionals 

Descripció 
Punts 
extra 

Un projecte específicament adreçat a públic jove [3] 5 

A Una empresa sol·licitant establerta en un país amb una 
capacitat de producció mitjana o baixa [4] 

5 

 

[1] L'aplicació d'aquest criteri està subjecte al compliment de les condicions 
establertes a l'apartat 6.1. Sol·licitants elegibles  

[2] I qualsevol altre país participant que no figuri, però que compleixi les 
condicions establertes a la secció 6.1. Sol·licitants elegibles. 

[3] Es considera públic jove als menors de 16 anys 

[4] Tots els països MEDIA, amb l'excepció de França, Alemanya, Itàlia, 
Espanya i el Regne Unit. 

 

10. COMPROMISOS LEGALS 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

11. DISPOSICIONS FINANCERES 

11.1       Principis generals 

1. Atorgament no acumulatiu 

Vegeu apartat A (Bases generals) 

2.No-retroactivitat 

Vegeu apartat A (Bases generals) 

3. Cofinançament 

Vegeu apartat A (Bases generals) 
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4. Pressupost equilibrat 

Vegeu apartat A (Bases generals) 

5. Contractes d'implementació / subcontractació 

Vegeu apartat A (Bases generals) 

6. Suport financer a tercers 

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

11.2 Formularis de finançament 

Pel que fa a les opcions descrites a l’apartat A (Bases generals), la 
convocatòria de suport a la difusió per televisió atorga l’ajut mitjançant¡ el 
reemborsament dels costos elegibles en combinació amb els costos generals 
de percentatge fix (o costos operatius). A més de les normes descrites a 
l’apartat A, s'aplicaran les següents normes específiques: 

• Quantitat màxima sol·licitada 

La subvenció de la UE es limita a una cofinançament màxim de: 

- El 12,50% del total dels costos elegibles o 500,000 euros, prevaldrà la xifra 
més baixa, per a obres de ficció i animació; 

- El 10% dels costos elegibles o 1.000.000 d'euros, prevaldrà la xifra més 
baixa, per a sèries de televisió de coproducció d'alt pressupost (vegeu la 
secció 6.2); 

- 20% del total dels costos elegibles o 300.000 euros, la xifra més baixa, per 
als documentals. 

• Costos elegibles (vegeu l’apartat A –Bases generals-) 

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

Les taules aprovades anualment per la Comissió no són aplicables a les 
despeses de manutenció i desplaçament. 

L'empresa sol·licitant ha d'indicar en el formulari de sol·licitud si en el marc 
d'un contracte de coproducció, els costos vinculats a l'acció es produeixen i 
s’han facturat a un coproductor i si aquests costos s'han d'incloure en el 
pressupost elegible. En aquest cas, la informació sobre el coproductor haurà 
de ser presentada afegint el PIC del coproductor en el formulari de sol·licitud 
i, en cas de selecció, el coproductor serà part del contracte com a 
cobeneficiari. Només les productores independents europees (vegeu la secció 
6.1) poden ser cobeneficiàries i, per tant, aportar costos elegibles a l'acció. 
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• Costos no elegibles (a més dels costos no elegibles que 
s’especifiquen a l’apartat A –Bases generals-) 

  Es demana als participants que prestin especial atenció als següents costos 
no elegibles, i que per tant no poden figurar a la columna de costos elegibles 
del pressupost: 

• Els costos incorreguts abans de l'inici del període d'elegibilitat; 

• Costos de desenvolupament que han estat cofinançats per  la línia MEDIA 
de suport al  desenvolupament de projecte (el pressupost total de 
desenvolupament presentat a MEDIA serà no elegible); 

• Els costos incorreguts per un coproductor que no serà cobeneficiari d'un 
acord/contracte en cas de resultar seleccionat; 

• Ingressos indirectes del productor i contingències; 

• Contribucions en espècies (com ara crèdits professionals / industrials i 
salaris diferits). Els serveis de producció oferts per les cadenes no es 
consideren contribucions en espècies. 

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

  Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

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 a l'acord o contracte de subvenció, un pagament de 
prefinançament corresponent al 60% de l'import total de la subvenció es 
transferirà al beneficiari en un termini de 30 dies a partir de la confirmació 
per escrit de l'inici de rodatge sempre que s'hagin rebut totes les garanties 
sol·licitades. 

11.4 Garantia de prefinançament 

  Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

12. PUBLICITAT 

12.1       Per als beneficiaris 

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

Per a una subvenció igual o superior a 300.000 euros i / o per una subvenció 
igual o superior al 10% del pressupost elegible, caldrà fer constar la llegenda 
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"amb el suport del Programa Europa Creativa - MEDIA de la Unió Europea", 
tant als títols de crèdit inicials com als del final del treball audiovisual. 

12.2 Per a l'Agència i/o la Comissió 

  Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

12.3 Comunicació i difusió 

  Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

13. PROTECCIÓ DE DADES 

 

  Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

14. PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  

14.1       Publicació 

La present convocatòria de propostes es publica a la pàgina web de l’Agència 
a l’adreça següent:    https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/funding/tv-programming-2019_en/ 

14.2       Registre al Portal del Participant  

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

14.3      Presentació de sol·licituds de subvenció 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

14.4       Normes aplicables 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

14.5       Contactes 

Per a qualsevol informació, podeu contactar amb la vostra oficina Europa 
Creativa: http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm 

Si trobeu un 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-MEDIA-TV@ec.europa.eu 

Si trobeu un 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 sol·licituds :eacea-helpdesk@ec.europa.eu 
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Annexos 

 

Tots els annexos estan disponibles al lloc web EACEA / MEDIA: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-
2019_en/ 

Anexos a incloure amb el formulari de sol·licitud: 

• Annex 1: Descripció detallada de l'acció 

(un document de word o pdf gratuït que contingui el material artístic 
relacionat amb el projecte s'ha d'adjuntar a l'E-Form) 

• Annex 2 – Declaració d’ honor del sol·licitant (la declaració d’honor del 
sol·licitant s'ha d'adjuntar al formulari electrònic) 

  • Annex 3 - Pressupost detallat i fonts de finançament 

(el formulari del pressupost i del pla de finançament a la plantilla estàndard 
s'ha d'adjuntar al formulari electrònic) 

• Annex 4 - Proves de finançament 

       (les cartes de compromís, els acords i altres compromisos financers dels 
socis financers s'han d'adjuntar al formulari electrònic) 

• Annex 5 - Track record de l'empresa sol·licitant 

(l'historial de l'empresa sol·licitant s'ha d'adjuntar a l'E-Form) 

Annexos addicionals publicats amb la convocatòria: 

Guia d'experts 

Mostra de contracte de subvenció 

 


