
1 

 

Apartat B: 

Bases específiques convocatòria de suport a la 

PROMOCIÓ ONLINE DE TREBALLS AUDIOVISUALS EUROPEUS  

(EACEA 30/2018) 

 
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. OBJECTUS– PRIORITATS 

2.1         Objectius 

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

• donar suport a la comercialització transnacional, la marca i la distribució d'obres 
audiovisuals a totes les altres plataformes no teatrals; 

• Promoure noves formes de distribució per fomentar el desenvolupament de nous 
models de negoci. 

Resultats esperats: 

• Reforçar l'atractiu dels serveis europeus de vídeo a través de VOD o vídeo sota 
demanda, 

• Augmentar la col·laboració més enllà de les fronteres entre els serveis europeus de 
VOD i, potencialment, l'efecte de la xarxa, 

• Millorar la circulació digital de les obres audiovisuals europees, 

• Augmentar l'oferta i la visibilitat i la projecció de les obres audiovisuals europees en 
els serveis de VOD, 

• Augmentar l'audiència de pel·lícules europees en línia 

• Desenvolupar nous models de negoci. 

2.2         Targeted projects 

Aquesta convocatòria contempla diferents modalitats de suport: 

Acció 1: accions com ara la promoció digital, el màrqueting, la marca, l'etiquetatge i el 
desenvolupament de noves ofertes per part dels serveis existents de VOD que ofereixen 
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majoritàriament films europeus[1]. L'objectiu de l'acció és millorar la visibilitat, la 
descoberta i l'audiència global de les obres audiovisuals europees i augmentar la col · 
laboració transfronterera entre els serveis europeus de VOD; 

Acció 2: preparació de paquets digitals que facilitin la comercialització d'obres 
audiovisuals europees en plataformes de VOD, en concret obres audiovisuals del 
patrimoni i/o treballs audiovisuals europeus més recents que hagin demostrat un 
potencial comercial per a la distribució en línia; 

Acció 3: estratègies innovadores i eines en línia per a la circulació, distribució i promoció 
d'obres audiovisuals europees, incloses iniciatives de desenvolupament de públic 
centrades en estratègies innovadores i participatives que arribin a un públic més ampli 
amb pel·lícules europees. 

 

 

[1] "Europeu" es refereix a tots els països participants en el Subprograma MEDIA 
d'acord amb l'article 8 del Reglament pel qual es crea el Reglament del programa Europa 
Creativa (UE) n ° 1295/2013. 

 

3. CALENDARI 

 

Etapes Data i període indicatiu 

Termini per a la presentació de 
propostes 

5 d’abril de 2019 

12:00 (migdia a Brussel·les) 

Període d’avaluació Abril-juliol 2019 

Informció als sol·licitants Agost 2019 

Signatura de l’acord/contractet Agost-setembre 2019 

Data d’inici de l’acción Entre l’ 01/09/2019 i l’ 01/01/2020 

Durada de l’ acció / període elegibilitat 
de costos 

12 mesos 

 

4. PRESSUPOST DISPONIBLE 

 

El pressupost total destinat al cofinançament de projectes s'estima en 10.158.000 
d'euros. 
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La distribució entre les tres accions serà la següent: 

• Acció 1: un import aproximat de 4 milions d'euros. 

• Acció 2: un import aproximat de 2,06 M €. 

• Acció 3: aproximadament uns 4,1 M €. 

En el cas que, en qualsevol de les tres accions, la quantitat de propostes rebudes que 
compleixin tots els criteris de la convocatòria no sigui suficient per assignar el total del 
pressupost previst, els fons restants es poden reassignar a les altres accions. 

 

5. REQUISITS D’ADMISSIBILITAT 

 

Veure apartat A (Bases generals). 

 

6. CRITERIS D’ELEGIBILITAT 

 

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

 

6.1 Sol·licitants elegibles 

Entitats (empreses privades, entitats sense ànim de lucre, associacions, entitats 
benèfiques, fundacions, ajuntaments, etc.), establertes en un dels països participants 
en el Subprograma MEDIA i que pertanyen directament o per majoria, per nacionals 
d'aquests països. 

6.2 Activitats elegibles 

Només es consideraran aptes aquelles sol·licituds que corresponguin a una de les tres 
accions descrites a continuació: 

Acció 1. Suport a activitats de promoció, màrqueting i marca de serveis de VOD 

Les activitats elegibles són accions com la promoció digital, el màrqueting, la marca, 
l'etiquetatge i el desenvolupament de noves ofertes per part dels serveis existents de 
VOD que ofereixen la majoria d'obres europees. L'objectiu de l'acció és millorar la 
visibilitat, la descoberta i l'audiència global de les obres audiovisuals europees i 
augmentar la col · laboració transfronterera entre els serveis de VOD europeus. 

Les activitats haurien de presentar estratègies innovadores, coherents i enfocades a fi 
d'augmentar l'audiència global de les plataformes i valorar el seu catàleg europeu. Els 
requisits clars en termes d'indicadors, quantificació i compartició de resultats han de 
formar part de les activitats. Es fomenta la col·laboració entre els serveis de VOD en la 
recollida i anàlisi de dades, la intel·ligència de l'audiència, les eines de màrqueting, etc. 

La transparència jugarà un paper clau en l'acció. Per tant, les sol·licituds han de contenir 
plans detallats per a la publicació completa dels ingressos i resultats de l'acció. S'ha de 
prestar especial atenció a comunicar aquesta informació a les autoritats públiques, els 
Estats membres i la indústria audiovisual. 
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Vídeo a la carta (VOD) - definició: 

Servei que permet a les persones seleccionar obres audiovisuals d'un servidor central 
per veure-les en una pantalla remota mitjançant streaming i / o descàrrega. 

Dimensió europea mínima: 

El catàleg de pel·lícules de les plataformes VOD ha de complir els requisits següents: 

• Ha de contenir almenys un total de 500 obres audiovisuals disponibles. 

• D’aquestes obre, com a mínim un 50% han de pertànyer a països participants al 
subprograma MEDIA. 

• Ha d'incloure treballs audiovisuals d'almenys cinc països participants en el 
subprograma MEDIA que representin almenys cinc llengües oficials diferents de la Unió 
Europea. 

• No més del 40% de les obres audiovisuals poden provenir d'un mateix país. 

Aquests criteris s'han de complir al principi i durant la durada de l'acció. 

El contingut europeu ha de complir les condicions següents: 

• L'obra audiovisual ha de ser una ficció, una animació o un documental de creació, 
incloent-hi pel·lícules (és a dir, llargmetratges), pel·lícules de televisió o sèries i 
curtmetratges. 

• Majoritàriament produïda per un productor o productors establerts als països 
participants al subprograma MEDIA. Per ser considerats com els productors reals, les 
empreses de producció han d'acreditar-se com a tals. Per determinar qui és el productor 
realm també es poden tenir en compte altres elements com el control creatiu, la 
propietat dels drets d'explotació i la participació en els beneficis; 

• Produïda amb la participació significativa de professionals que són nacionals / 
residents de països participants al subprograma MEDIA. "Participació significativa" es 
defineix com més del 50% dels punts recollits a la taula següent (per exemple, tenint 
10 o més punts 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 als crèdits): 

 

 Nacionals/residents als països que participen al subprograma MEDIA  Punts 

Director 3 

Guionista 3 

Compositor 1 

Actor 1 2 

Actor 2 2 
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Actor 3 2 

Director artístic/Disseny de producció 1 

Director de fotografia 1 

Editor 1 

So 1 

Localització rodatge 1 

Localització post-producció 1 

Total 19 

 

El període d'elegibilitat dels costos s'iniciarà entre l’01/09/2019 i l’01/01/2020 i durarà 
12 mesos. 

No obstant això, si després de la signatura de l'acordo contracte de subvenció 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 doncs de 18 mesos.  

Acció 2. Suport al desenvolupament de paquets "On Line Ready" 

Les activitats elegibles són aquelles que consisteixen a muntar i lliurar paquets digitals 
d'obres audiovisuals europees previstes per a llançaments en línia en països on aquestes 
obres no estan disponibles en cap servei legal de VOD. Té per objecte ampliar la seva 
disponibilitat i visibilitat sobre els serveis de VOD oferts en països europeus i no 
europeus. 

Per tant, aquestes activitats haurien de facilitar la difusió d'obres audiovisuals europees 
en plataformes de VOD disponibles als països destinataris del projecte. El catàleg 
s'hauria de centrar en obres audiovisuals del patrimoni i/o en obres audiovisuals 
europees més recents que hagin demostrat un potencial comercial per a la distribució 
en línia. El catàleg ha de seguir una línia editorial clara i estar acompanyada d'una 
estratègia de màrqueting específica. 

La preparació d'aquests paquets pot incloure: la codificació, la subtitulació de les obres 
audiovisuals, la provisió de metadades, el desenvolupament de les estratègies i material 
de màrqueting transversals / multi-territoris. 

La transparència jugarà un paper clau en l'acció. Per tant, les sol·licituds han de contenir 
plans detallats per a la publicació completa dels ingressos i resultats de l'acció. S'ha de 
prestar especial atenció a comunicar aquesta informació a les autoritats públiques, els 
Estats membres i la indústria audiovisual. 
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Catàleg elegible: 

• El projecte ha de cobrir un catàleg d'un mínim de 20 obres audiovisuals europees. En 
el cas de catàlegs constituïts només per sèries de televisió (ficció o animació), el catàleg 
ha d'incloure un total d'almenys 20 episodis d'una o diverses sèries. 

• El catàleg ha d'incloure treballs audiovisuals d'almenys dos països participants al 
subprograma MEDIA que representin almenys dues llengües oficials diferents de la Unió 
Europea. En el cas de catàlegs integrats només per sèries de televisió, aquest criteri no 
s'aplicarà. 

• Cada obra audiovisual del catàleg s'hauria de posar a disposició dels serveis de VOD 
en almenys 3 països que participen en el subprograma MEDIA, on no estan disponibles 
en cap servei de VOD legal. S'accepta la disponibilitat addicional de les pel·lícules per a 
països no europeus. 

El desenvolupament o creació de noves plataformes de VOD no és elegible sota l'Acció 
2. 

Contingut elegible: obres audiovisuals europees 

Ficció, animació i documental de creació, incloent llargmetratges de ficció, pel·lícules o 
sèries televisives. Els curtmetratges no són elegibles. 

El contingut europeu ha de complir les condicions següents: 

• Majoritàriament produït per un productor o productors establerts als països 
participants al subprograma MEDIA. Per ser considerats com els productors reals, les 
empreses de producció han d'acreditar-se com a tals. També es poden tenir en compte 
altres elements com el control creatiu, la propietat dels drets d'explotació i la 
participació en els beneficis; i 

• Produït amb la participació significativa de professionals que són nacionals / residents 
de països participants al subprograma MEDIA. Es considera "Participació significativa" 
es defineix quan s’assoleix més del 50% dels punts llistats a la taula següent (per 
exemple, tenint 10 o més punts 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 als crèdits): 

 Nacionals/residents a països que participen al subprograma MEDIA Points 

Director 3 

Guionista 3 

Compositor 1 

Actor 1 2 
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Actor 2 2 

Actor 3 2 

Director artístic/Disseny de producció 1 

Director de fotografia 1 

Editor 1 

So 1 

Localització de rodatge 1 

Localització de post-producció 1 

Total 19 

  

El període d'elegibilitat dels costos s'iniciarà entre l’01/09/2019 i l’01/01/2020 i durarà 
12 mesos. 

No obstant això, si després de la signatura de l'acord o contracte de subvenció 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 18 mesos. 

Acció 3. Suport a estratègies innovadores i eines en línia per a la circulació, 
distribució i promoció d'obres audiovisuals europees, incloses iniciatives de 
desenvolupament de públic centrades en estratègies innovadores i 
participatives que arribin a un públic més ampli amb pel·lícules europees. 

Aquesta acció té com a objectiu fomentar estratègies innovadores per a la distribució i 
la promoció d'obres audiovisuals europees. Es pretén desenvolupar nous models o eines 
de negoci per tal de millorar el públic potencial de les obres audiovisuals europees. 
També es pretén donar suport a les eines i / o bases de dades en línia que facilitin les 
relacions entre els diferents sectors de la indústria audiovisual europea. 

Els projectes se centraran en la convergència i la complementarietat entre les 
plataformes de distribució convencionals i en línia i/o la disponibilitat transnacional 
d'obres audiovisuals europees en l'entorn digital i/o nous enfocaments per al 
desenvolupament de l'audiència en l'era digital més enllà de les pràctiques tradicionals 
de distribució. 

La transparència jugarà un paper clau en l'acció. Per tant, les sol·licituds han de contenir 
plans detallats per a la publicació completa dels ingressos i resultats de l'acció. S'ha de 
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prestar especial atenció a comunicar aquesta informació a les autoritats públiques, els 
Estats membres i la indústria audiovisual. 

Contingut elegible: treball audiovisual europeu 

L'acció s'ha de centrar en les obres audiovisuals europees. L'obra audiovisual ha de ser 
una ficció, una animació o un documental de creació, inclosos llargmetratges de ficció, 
pel·lícules / sèries de televisió o curtmetratges. 

El contingut europeu ha de complir les següents condicions: 

• Estar majoritàriament produït per un productor o productors establerts als països 
participants al subprograma MEDIA. Per ser considerats com els productors reals, les 
empreses de producció han d'acreditar-se com a tals. També es poden tenir en compte 
altres elements com el control creatiu, la propietat dels drets d'explotació i la 
participació en els beneficis; i 

• Produït amb la participació significativa de professionals que són nacionals / residents 
de països participants al subprograma MEDIA. S’entén per "Participació significativa" 
quan s’assoleix com a mínim el 50% dels punts llistat a la taula següent (per exemple, 
tenint 10 o més punts 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 als crèdits): 

 Nacionals/residents a països que participen al subprograma MEDIA  Points 

Director 3 

Guionista 3 

Compositor 1 

Actor 1 2 

Actor 2 2 

Actor 3 2 

Director artístic/Disseny de producció 1 

Director de fotografia 1 

Editor 1 

So 1 
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Localització de rodatge 1 

Localització de post-producció  1 

Total 19 

 

El període d'elegibilitat dels costos s'iniciarà entre l’01/09/2019 i l’ 01/01/2020 i durarà 
12 mesos. 

No obstant això, si després de la signatura de l'acord o contracte de subvenció 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 18 mesos. 

 

7. CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

7.1         Exclusió de la participació 

Veure apartat A (Bases generals). 

7.2         Rebuig del procés de concessió 

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 

Veure apartat A (Bases generals). 

8.2         Capacitat operativa 

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

Els candidats que sol·liciten una subvenció superior a 60.000 euros han de proporcionar 
els següents documents de suport: 
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• un resum de les activitats del sol·licitant 

• descripció del perfil de les persones responsables principalment de la gestió i execució 
de l'operació. 

 

9. CRITERIS DE CONCESSIÓ 

 

Les sol·licituds elegibles s'avaluaran en base als criteris següents. 

Acció 1. Suport a activitats de promoció, màrqueting i marca de serveis de VOD 

 

  Criteris Definicions Màx. 
punts 

1 Rellevància i valor 
afegit europeu  

Aquest criteri avalua la rellevància del contingut 
de l'acció, inclosa la dimensió europea respecte 
als objectius de la convocatòria. 

40 

2 Qualitat de les 
activitats 

Aquest criteri avalua l'adequació de la 
metodologia als objectius, la qualitat i la 
coherència de les estratègies de promoció i 
comercialització, els aspectes innovadors, la 
viabilitat i la rendibilitat. 

40 

3 Difusió dels resultats 
del projecte, 
impacte i 
sostenibilitat 

Aquest criteri avalua l'impacte del suport en la 
visibilitat i l'audiència de les obres audiovisuals 
europees i les estratègies per desenvolupar la 
sostenibilitat de l'acció. 

15 

4 Organització de 
l’equip del projecte  

Aquest criteri tindrà en compte la distribució dels 
rols i responsabilitats dins l’equip i respecte als 
objectius de l'acció. 

5 

 

1. Rellevància i valor afegit europeu (40 punts) 

Aquest criteri avalua la rellevància del contingut de l'acció, inclosa la dimensió europea 
respecte als objectius de la convocatòria. 

Aquest criteri tindrà en compte: 

• El valor afegit del projecte en comparació amb les activitats actuals del serveis de 
VOD existents (10 punts), 
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• La rellevància del projecte respecte als objectius i els projectes específics de la 
convocatòria, en particular, l'objectiu de millorar la visibilitat, la descoberta i l'audiència 
global de les obres europees (10 punts), 

• L'extensió, la dimensió europea i l'abast dels programes del catàleg (10 punts), 

• La col·laboració amb altres serveis de VOD, inclosa la dimensió transfronterera (10 
punts). 

2. Qualitat de les activitats (40 punts) 

Aquest criteri avalua l'adequació de la metodologia als objectius, la qualitat i la 
coherència de les estratègies de promoció i comercialització, els aspectes innovadors, 
la viabilitat i la rendibilitat. 

Aquest criteri tindrà en compte: 

• L'adequació de la metodologia als objectius perseguits pel projecte, que inclouen 
l'anàlisi del mercat, el públic objectiu, el calendari de les activitats (15 punts), 

• La qualitat i els aspectes innovadors de la promoció, màrqueting o altres estratègies 
per augmentar l'audiència global del servei de VOD i valoritzar el seu catàleg europeu, 
així com les tècniques i eines desplegades (15 punts), 

• La viabilitat i l'eficiència en el cost del projecte (10 punts). 

3. Difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat (15 punts) 

Aquest criteri avalua l'impacte del suport en la visibilitat i l'audiència de les obres 
audiovisuals europees i les estratègies per desenvolupar la sostenibilitat de l'acció. 

Aquest criteri tindrà en compte: 

• La metodologia proposada per avaluar l'impacte i els resultats del projecte, per 
compartir bones pràctiques i optimitzar la visibilitat del suport de la UE (10 punts), 

• La metodologia proposada per definir estratègies a mitjà termini adequades per 
assegurar la sostenibilitat del servei VOD (5 punts).  

 

4. Organització de l'equip del projecte i / o l'agrupació (5 punts) 

Aquest criteri tindrà en compte la distribució dels rols i responsabilitats tenint en compte 
els objectius de l'acció. 

 

Acció 2. Suport al desenvolupament de paquets "On Line Ready" 

 

  Criteris Definicions Max. 
punts 

1 Rellevància i valor 
afegit europeu 

Aquest criteri avalua la rellevància del contingut 
de l'acció, inclosa la dimensió europea respecte 
als objectius de la convocatòria. 

30 
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2 Qualitat de les  
activiats 

Aquest criteri avalua l'adequació de la 
metodologia als objectius i l'estratègia de 
màrqueting juntament amb la viabilitat i 
l'eficiència de costos. 

40 

3 Difusió dels resultats 
del projecte, impacte 
i sostenibilitat 

Aquest criteri avalua l'impacte de l'acció sobre la 
disponibilitat, la visibilitat i el públic potencial 
dels treballs audiovisuals europeus i les 
estratègies per desenvolupar la sostenibilitat de 
l'acció. 

20 

4 Organització de 
l’equip del projecte  

Aquest criteri tindrà en compte l'abast de 
l'associació, l'intercanvi de coneixements en 
l'associació i la distribució dels rols i 
responsabilitats davant els objectius de l'acció. 

10 

 

1. Rellevància i valor afegit europeu (30 punts) 

Aquest criteri avalua la rellevància del contingut de l'acció, inclosa la dimensió europea 
respecte als objectius de la convocatòria. 

Aquest criteri tindrà en compte: 

• La rellevància del projecte respecte als objectius de la convocatòria, en particular per 
millorar la disponibilitat i la visibilitat de les obres audiovisuals europees en serveis de 
VOD oferts als països on aquests treballs no estan disponibles en línia (10 punts), 

• El potencial comercial del catàleg per a la distribució en línia (10 punts), 

• L'abast, la dimensió europea i l'abast dels programes del catàleg (10 punts). 

2. Qualitat de les activitats (40 punts) 

Aquest criteri avalua l'adequació de la metodologia als objectius i l'estratègia de 
màrqueting juntament amb la viabilitat i l'eficiència de costos. 

Aquest criteri tindrà en compte: 

• L'adequació de la metodologia als objectius perseguits pel projecte (15 punts), 

• La qualitat de les estratègies de promoció i màrqueting per arribar al públic dels 
serveis de VOD específics als territoris coberts pel projecte, així com les tècniques i 
eines desplegades (15 punts), 

• La viabilitat i la relació cost-efectivitat del projecte (10 punts). 

3. Difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat (20 punts) 

Aquest criteri avalua l'impacte de l'acció sobre la disponibilitat, la visibilitat i el públic 
potencial dels treballs audiovisuals europeus i les estratègies per desenvolupar la 
sostenibilitat de l'acció. 

Aquest criteri tindrà en compte: 
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• L'impacte del projecte sobre la disponibilitat, la visibilitat i el públic potencial de les 
obres audiovisuals europees en serveis en línia (10 punts), 

• La metodologia proposada per avaluar els resultats i definir estratègies a mitjà termini 
adequades per garantir la sostenibilitat del projecte, per compartir bones pràctiques i 
optimitzar la visibilitat del suport de la UE (10 punts). 

4. Organització de l'equip del projecte i / o l'agrupació (10 punts) 

Aquest criteri tindrà en compte l'abast de l'equip, l'intercanvi de coneixements dins el 
grup i la distribució dels rols i responsabilitats respecte als objectius de l'acció. 

Aquest criteri tindrà en compte: 

• la coherència i la complementarietat de l'equip del projecte, inclosa la divisió de 
tasques, el procés de presa de decisions i l'intercanvi de coneixements (10 punts). 

 

Acció 3. Suport a estratègies innovadores i eines en línia per a la circulació, 
distribució i promoció d'obres audiovisuals europees, incloses iniciatives de 
desenvolupament de públic centrades en estratègies innovadores i 
participatives que arriben a un públic més ampli amb pel·lícules europees. 

 

  Criteris Definicions Max. 
points 

1 Rellevància i valor 
afegit europeu  

Aquest criteri avalua la rellevància del contingut 
de l'acció, inclosa la dimensió europea respecte als 
objectius de la convocatòria. 

30 

2 Qualitat de les 
activititats 

Aquest criteri avalua l'adequació de la metodologia 
als objectius i al model de negoci, els aspectes 
innovadors, l'estratègia de màrqueting, la 
viabilitat i la rendibilitat. 

40 

3 Difusió dels 
resultats del 
projecte, impacte i 
sostenibilitat  

Aquest criteri avalua la difusió dels resultats del 
projecte per compartir la participació de la 
informació / transparència, l'impacte de l'acció en 
el públic potencial dels treballs audiovisuals 
europeus i les estratègies per desenvolupar la 
sostenibilitat de l'acció. 

20 

4 Organització de 
l’equip del projecte  

Aquest criteri tindrà en compte l'abast de 
l'associació, l'intercanvi de coneixements en 
l'associació i la distribució dels rols i 
responsabilitats davant els objectius de l'acció. 

10 
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1. Rellevància i valor afegit europeu (30 punts) 

Aquest criteri avalua la rellevància del contingut de l'acció, inclosa la dimensió europea 
respecte als objectius de la convocatòria. 

Aquest criteri tindrà en compte: 

• El valor afegit del projecte en comparació amb la situació actual del mercat audiovisual 
(15 punts), 

• Dimensió europea de les obres audiovisuals i / o de l’equip, la distribució 
transfronterera i cobrint diverses llengües (15 punts). 

2. Qualitat de les activitats (40 punts) 

Aquest criteri avalua l'adequació de la metodologia als objectius i al model de negoci, 
els aspectes innovadors, l'estratègia de màrqueting, la viabilitat i la rendibilitat. 

Aquest criteri tindrà en compte: 

• L'adequació de la metodologia als objectius perseguits pel projecte, que inclouen: 
l'anàlisi del mercat, l'elecció de les plataformes de distribució i / o les característiques 
de les eines a utilitzar, el públic objectiu i els territoris objectiu, l'elecció de les obres 
audiovisuals, calendari d'activitats (15 punts), 

• La qualitat, les complementarietats i els aspectes innovadors del projecte, incloent: 
activitats de promoció i màrqueting, nous enfocaments per al desenvolupament del 
públic, estratègies per arribar al públic en diferents plataformes de distribució i / o 
territoris, estratègies per construir noves sinergies dins de la indústria audiovisual, com 
també les tècniques i eines desplegades (15 punts), 

• La coherència del model de negoci, la viabilitat i l'eficiència en el cost del projecte (10 
punts). 

3. Difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat (20 punts) 

Aquest criteri avalua la difusió dels resultats del projecte per assegurar la participació 
de la informació / transparència, l'impacte de l'acció en el públic potencial dels treballs 
audiovisuals europeus i les estratègies per desenvolupar la sostenibilitat de l'acció. 

Aquest criteri tindrà en compte: 

• L'impacte del projecte en el públic potencial i / o el potencial de circulació de les obres 
audiovisuals europees (5 punts), 

• La capacitat de millorar l'eficàcia de les relacions entre els diferents sectors de la 
indústria audiovisual europea (productors, distribuïdors, agents de vendes, festivals, 
cinemes, serveis de VOD ...) (5 punts), 

• La metodologia proposada per recollir, analitzar i difondre dades per compartir els 
resultats, garantir la transparència del projecte, proposar un intercanvi de 
coneixements i bones pràctiques i optimitzar la visibilitat del suport de la UE (10 
punts). 

4. Organització de l'equip del projecte (10 punts) 

Aquest criteri tindrà en compte l'abast de l’equip, l'intercanvi de coneixements dins el 
grup i la distribució dels rols i responsabilitats respecte als objectius de l'acció. 

Aquest criteri tindrà en compte: 
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• la coherència i la complementarietat de l'equip del project, incloent-hi la divisió de 
tasques, el procés de presa de decisions i l'intercanvi de coneixements (10 punts). 

 

10. DISPOSICIONS LEGALS 

 

Veure apartat A (Bases generals). 

11. DISPOSICIONS FINANCERES 

11.1       Principis generals 

a) Subvenció no-acumulativa 

Veure apartat A (Bases generals). 

B) No-retroactivitat 

Veure apartat A (Bases generals). 

C) Co-finançament 

Veure apartat A (Bases generals). 

D) Pressupost equilibrat 

Veure apartat A (Bases generals). 

E) Implementació de contractes/subcontractació 

Veure apartat A (Bases generals). 

F)Suport financer a tercers  

És possible que les sol·licituds 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 present convocatòria 
atorga l’ajut en forma de reemborsament de costos elegibles en combinació amb els 
costos generals (percentatge fixe). A més de les normes descrites a l’apartat A (Bases 
generals), s'aplicaran les següents normes específiques: 

 

• Quantitat màxima sol·licitada 

La subvenció de la UE es limita a una taxa màxima de cofinançament del 60% dels 
costos elegibles. 
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• Costos elegibles (vegeu la secció A.) 

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

• Els costos del personal no poden superar el 30% del total dels costos elegibles. 

• Costos no elegibles 

A més dels costos inelegibles especificats a l’apartat A (Bases generals), no seran 
elegibles els següents costos: 

• els costos que realitzi el beneficiari, però reemborsats a tercers; 

• Adquisició de drets cinematogràfics. 

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

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

11.3       Modalitats de pagament 

A més de les regles 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 a un percentatge entre el 50% i el 80% de l'import total de la subvenció 
i que es transferirà al beneficiari dins els 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. 

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: 

Pel que fa als projectes d'Acció 2, totes les pel·lícules del catàleg haurien d'incloure el 
logotip animat del subprograma MEDIA. El logotip animat ha d'aparèixer abans de la 
pel·lícula. 

Pel que fa als projectes de la modalitat Acció 3, quan la projecció de les pel·lícules és el 
nucli del projecte, el logotip animat del subprograma MEDIA ha d'aparèixer abans de la 
pel·lícula.. 

12.2       Per a l’Agència i/o la Comissió 

Veure apartat A (Bases generals). 

12.3       Comunicació i difusió 

Veure apartat A (Bases generals). 
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13. PROTECCIÓ DE DADES 

 

Veure apartat A (Bases generals). 

14. PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

14.1       Publicació 

La convocatòria de propostes es publica al lloc d'Internet de l'Agència a la següent 
adreça:https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-
works-online-eacea-302018_en 

14.2       Registre al Portal del Participant  

Veure apartat A (Bases generals). 

14.3       Presentació de la sol·licitud de subvenció 

Veure apartat A (Bases generals). 

14.4       Normes aplicables 

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/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 

 

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

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-
online-eacea-302018_en 

Annexos que s’han d’adjuntar amb el formulari de sol·licitud: 

• Annex 1 – Formulari descripció detallada de l’acció 

(Aquest formulari - plantilla estàndard - s'ha d'adjuntar a l'E-Form) 

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

Annexos addicionals publicats amb la convocatòria d’ajut: 

Guia d'experts 

Mostra del contracte / Decisió de subvenció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


