
1 

 

 Apartat B: 

Bases específiques convocatòria de suport a 

ACCÉS A MERCATS (EACEA 31/2018) 

 

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 

El subprograma MEDIA donarà suport a activitats que tinguin per objecte: 

• facilitar coproduccions europees i internacionals, inclosos curtmetratges, 
videojocs, sèries de televisió i cross media; 

• facilitar l'accés a esdeveniments i mercats professionals de l'audiovisual i 
l'ús d'eines comercials en línia dins i fora d'Europa; 

• Facilitar la circulació d'obres europees, incloent-hi curtmetratges, a Europa 
i arreu del món en totes les plataformes i en tots els formats. 

2.2 Projectes orientats 

El subprograma MEDIA encoratja les accions d'accés als mercats que tenen 
lloc dins i fora de països que participen en el subprograma MEDIA. 

Els objectius operatius del programa MEDIA Access to Markets Support són 
facilitar l'intercanvi de negocis a negocis, tenint com a resultat i impacte 
esperats: 

• millorar la dimensió europea i internacional i l'eficàcia dels grans mercats 
industrials existents i augmentar l'impacte sistèmic d'iniciatives més petites; 
• augmentar la visibilitat dels professionals i les obres A/V procedents de 
països europeus amb poca capacitat de producció i millorar la diversitat 
cultural; 
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• encoratjar el desenvolupament de xarxes, augmentar el nombre de 
coproduccions europees i una major diversificació de talents i fonts de 
finançament; 
• Millorar la competitivitat i la circulació de les obres A/V europees en mercats 
internacionals. 
• garantir que la indústria AV d'Europa aprofiti al màxim la digitalització; 
• fomentar el talent, la creativitat i la innovació. 
 
Tingueu en compte que aquesta convocatòria no va destinada a atendre les 
accions individuals d'una sola empresa en suport dels seus propis productes. 

 

3. CALENDARI 

  

 

[1] El període d'elegibilitat pot començar des de la data de presentació de la 
sol·licitud, sempre i quan es pugui justificar i es demani a l’eForm. Vegeu la 
secció 11.1 b) de l’apartat A (Bases generals). 

 

4. PRESSUPOST DISPONIBLE 

 

El pressupost total destinat al cofinançament de projectes s'estima en 6,8 
milions d'euros. 

Aquest import està subjecte a la disponibilitat dels fons un cop s’aprovi el 
pressupost per a l'any 2019 per part de l'autoritat pressupostària 
corresponent. 

Etapes Data i hora o període indicatiu 

Termini de presentació de propostes  Dijous 07/02/19 
12:00 (migdia a Brussel·les) 

Període d’avaluació Febrer-maig 2019 

Informació als sol·licitants Juny 2019 

Signatura del contracte o acord Juliol-setembre 2019 

Data d’inici de l’acció Data de signatura del contracte de 
subvenció [1] 

Durada de l’acció/període d’elegibilitat de 
costos 

12 mesos a comptar des de l’inici de l’acció 
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La contribució financera de la Unió no pot superar el 60% del total dels costos 
elegibles de les accions europees (accions que es produeixen dins dels països 
elegibles definits en el punt 6.1). En el cas d'accions internacionals que es 
duguin a terme fora de països participants en el Subprograma MEDIA, la 
contribució financera pot arribar a un màxim del 80% del total dels costos 
elegibles de l'acció si es justifica degudament. 

L'Agència es reserva el dret de no distribuir tots els fons disponibles. 

5. CRITERIS 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 

Aquesta convocatòria està oberta a entitats (empreses privades, entitats 
sense ànim de lucre, associacions, institucions benèfiques, fundacions,  
ajuntaments, etc.) establertes en un dels països que participen en el 
Subprograma MEDIA (vegeu l’apartat A –Bases generals-) i que 
pertanyen directament o per participació majoritària, a nacionals d'aquests 
països.  

6.2 Activitats elegibles 

El Programa Europa Creativa no donarà suport a projectes que incloguin 
material pornogràfic o racista o defensin la violència. 

Només es tindran en compte accions destinades principalment als 
professionals amb un impacte demostrat sobre la promoció i circulació d'obres 
i professionals audiovisuals europeus, inclosos els curts, els videojocs, les 
sèries de televisió i els cross media. 

Els sol·licitants hauran d'explicar, detallar i demostrar clarament els diferents 
mecanismes establerts per permetre una major representació geogràfica de 
les obres audiovisuals i professionals que participen en l'activitat/s i descriure 
els seus resultats i impacte en la circulació d'obres europees a la Unió Europea 
i a tot el món. 

Les obres audiovisuals europees s'han d'entendre com un treball o projecte 
audiovisual (curtmetratge, sèrie televisiva, llargmetratge o videojoc), 
procedent d'un país elegible tal i com es descriu al punt 6.1 de l’apartat A 
(Bases generals) o produït per la majoria dels productors registrats i que 
pertanyin a nacionals d'un país elegible. 

En el marc de la present convocatòria de propostes, Accés a mercats, no es 
consideren obres audiovisuals elegibles: programes en directe, vídeos 
musicals, obres artístiques no narratives (incloent, entre d'altres, vídeos 
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artístics, vídeos experimentals, etc.), obres comercials i promocionals 
(incloent-hi, entre d'altres, anuncis), reality shows de televisió i talk shows. 

Només es consideraran aptes aquelles sol·licituds que s’adequin almenys a 
una de les 2 Accions descrites a continuació: 

Acció 1. Mercats professionals (físics) adreçats a professionals 
audiovisuals europeus 

Accions de negoci adreçades a professionals del sector amb l'objectiu de 
millorar les condicions que regulen l'accés als professionals, projectes i 
treballs europeus als mercats audiovisuals professionals dins i fora dels països 
que participen en el subprograma MEDIA, com ara iniciatives i esdeveniments 
de coproducció i finançament i/o  esdeveniment comercial i mercats d'obres 
audiovisuals acabades. Es prestarà atenció als curtmetratges, videojocs, 
cross media i sèries de televisió. 

No es pot sol·licitar suport financer per cobrir l'assistència a les activitats 
elegibles abans esmentades (iniciatives de coproducció i finançament, 
esdeveniments professionals i mercats d'obres audiovisuals acabades). 

Acció 2. Activitats professionals promocionals adreçades a 
professionals de l’audiovisual  

• La implementació d’activitats professionals promocionals adreçades a 
professionals del sctor dins i fora dels països participants en el subprograma 
MEDIA, organitzades per xarxes paneuropees o organitzacions que 
representin com a mínim a 15 països MEDIA, destinades a facilitar la 
distribució i circulació de treballs audiovisuals i/o obres cinematogràfiques i 
la creació de xarxes de professionals europeus. 

• La creació i posada en marxa d’iniciatives i plataformes promocionals 
adreçades a professionals, amb l'objectiu de crear formes innovadores i/o 
utilitzar nous models de negoci, per distribuir/estrenar treballs audiovisuals  
europeus. Les activitats haurien de fomentar la creació de xarxes i l'intercanvi 
d'informació i bones pràctiques entre els professionals en termes de circulació 
de les obres europees a Europa i arreu del món en totes les plataformes i en 
tots els formats. Aquestes activitats s'han d'organitzar i coordinar mitjançant 
una agrupació integrada per un mínim de 3 entitats diferents de 3 països 
diferents del subprograma MEDIA. S'ha de prestar atenció a la promoció de 
l'adopció de noves eines digitals i mètodes comercials. 

Nota: Aquestes accions també estan obertes a l'assistència de professionals 
de països que no participen en el Subprograma MEDIA. 

Les activitats han de començar entre l’01/07/2019 i el 30/06/2020[1].  

La durada de les accions[2] és de 12 mesos. El període d'elegibilitat de les 
despeses s'iniciarà en la data especificada en l'acord o contracte de subvenció 
i finalitza 12 mesos després de l'inici d’aquest període. 

Si el sol·licitant pot demostrar la necessitat d'iniciar l'acció abans de la data 
de signatura del contracte, el període d'elegibilitat podria començar abans 
d'aquesta data, però en cap cas el període d'elegibilitat es podrà iniciar abans 
de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.  
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Tanmateix, si després de la signatura de l'acord de subvenció i l'inici de l'acció 
es fa impossible que el beneficiari, per motius completament justificats i 
aliens a la seva voluntat, realitzi l'acció dins del període programat, es podrà 
concedir una extensió del període d'admissió. Es concedirà una extensió 
màxima de 6 mesos addicionals, si es sol·licita abans del termini especificat 
en el contracte de subvenció. La durada màxima, en qualsevol cas, serà de 
18 mesos. 

 

[1] S’enten per activitat un contingut específic adreçat a un grup específic 
de participants, en un moment concret i en una ubicació específica (p. Ex., 
esdeveniments professionals, com ara mercats, fires, fòrums, etc.). 

[2] L'acció cobreix les fases de preparació i implementació relacionades amb 
l’activitat, així com el seu seguiment, avaluació i difusió de resultats. 

 

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 

Veure apartat A (Bases generals) 

8.2         Capacitat operativa 

Veure apartat A (Bases generals) 

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

• un resum de les activitats del sol·licitant durant els dos últims anys (si no 
està totalment disponible, un organigrama del sol·licitant que mostri 
l'estructura de l'organització i les funcions del personal principal). 
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9. CRITERIS DE CONCESSIÓ 

 

Eligible applications will be assessed on the basis of a 100-point score on the 
basis of the following criteria and weighting: 

Acció 1 

  Criteris Definicions Màxim 
punts 

1 Relevància i valor 
afegit europeu 

Aquest criteri avalua la rellevància del contingut de 
l'acció, inclosos els aspectes innovadors i la dimensió 
internacional i europea en relació amb els objectius de 
la convocatòria i les necessitats de la indústria 
audiovisual, inclosos els videojocs, sèries de televisió, 
cross media i curtmetratges. 

30 

2 Qualitat del 
contingut i les  
activitats 

Aquest criteri avalua l'adequació de la metodologia als 
objectius, incloent-hi el format, el grup objectiu, els 
mètodes de selecció, la sinergia i la col·laboració amb 
altres projectes, les eines que inclouen l'ús de 
tecnologies digitals rellevants per a nous models de 
negoci, la viabilitat i l'eficiència de costos. 

30 

3 Difusió dels 
resultats del 
projecte, impacte i 
sostenibilitat 

Aquest criteri avalua l'impacte del suport al 
finançament, la circulació internacional i l'audiència 
global dels projectes i treballs i/o l'efecte 
d'estructuració a la indústria audiovisual europea. 

30 

4 Organització de 
l’equip del projecte 

Aquest criteri avalua la distribució dels rols i 
responsabilitats de l'equip respecte dels objectius 
específics de l'acció. 

10 

 

Acció 2 

  Criteris Definicions Màxim 
punts 

1 Rellevància i valor 
afegit europeu  

Aquest criteri avalua la rellevància de l'activitat 
promocional B2B pel que fa als objectius de la 
convocatòria, el valor afegit en termes de 
visibilitat i circulació d'obres europees en mercats 
europeus i internacionals, així com la innovació i 
el desplegament de tecnologies digitals. 

30 
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2 Qualitat del 
contingut i les 
activitats 

Aquest criteri avalua la qualitat i la viabilitat, 
l'eficàcia de l'estratègia per reforçar la distribució 
i circulació d'obres europees en mercats europeus 
i internacionals i l'eficiència en els costos de 
l'acció. 

30 

3 Difusió dels 
resultats del 
projecte, impacte i 
sostenibilitat 

Aquest criteri avalua l'impacte sistèmic en termes 
d'augment de la visibilitat, la circulació i l'abast del 
públic, l'efectivitat a nivell estructural sobre la 
indústria audiovisual europea i el valor afegit per 
introduir noves oportunitats de mercat. 

30 

4 Organització de 
l’equip del 
projecte 

Aquest criteri avalua la distribució dels rols i 
responsabilitats de l'equip respecte dels objectius 
específics de l'acció. 

10 

 

Per a les accions proposades que contenen dues o més activitats, l'Agència 
es reserva el dret de rebutjar les activitats en funció dels criteris 
d'adjudicació. 

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

Rellevància i valor afegit europeu (30 punts) 

Aquest criteri tindrà en compte: 

Per a l'acció 1 

• Claredat i coherència de l'empresa de ll'acció B2B pel que fa als objectius 
de la convocatòria, incloent-hi l'atenció als videojocs, sèries de televisió, cross 
media i curtmetratges (10) 

• Adequació a les necessitats de la indústria audiovisual, inclosos els aspectes 
innovadors (10 punts) 

• Valor afegit i qualitat del posicionament de l'acció en comparació amb 
activitats similars i dimensió europea/internacional (10 punts) 

Per a l'acció 2 

• Rellevància de l'activitat de promoció B2B en relació amb els objectius de 
la convocatòria (10) 

• Valor afegit en termes de visibilitat i circulació d'obres europees en mercats 
europeus i internacionals (10 punts) 

• Innovació i desplegament de tecnologies digitals (10 punts) 
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Qualitat del contingut i activitats (30 punts) 

Aquest criteri tindrà en compte: 

Per a l'acció 1 

• Adecuació de la metodologia als objectius tenint en compte l'elecció del 
format/contingut/grup objectiu, les eines que inclouen l'ús de tecnologies 
digitals rellevants per a nous models de negoci, l'estratègia de selecció de 
projectes/invitació dels responsables i l'estratègia per facilitar la distribució i 
la circulació, la visibilitat dels professionals amb baixa capacitat de producció, 
i fomentar el talent i la creativitat (10 punts) 

• Eficiència de costos de l'acció tenint en compte el pressupost previst i 
l'estratègia de cofinançament en relació amb el nombre de participants, 
projectes i dies (10 punts) 

• Qualitat i viabilitat, tenint en compte la coherència entre el pressupost, els 
objectius i els continguts proposats, així com la rellevància per a les sinergies 
existents i els nous models de negoci dins de la indústria A/V (10 punts). 

Per a l'acció 2 

• Eficàcia de l'estratègia i la metodologia per facilitar la distribució i circulació 
d'obres europees en els mercats europeus i internacionals, l'impacte en 
termes de visibilitat dels professionals i/o treballs de baixa capacitat de 
producció, així com el foment del talent i la creativitat (10 punts) 

• Eficiència de costos de l'acció tenint en compte el pressupost previst i 
l'estratègia de cofinançament en relació amb el nombre de projectes 
específics i noves oportunitats de mercat (10 punts) 

• Qualitat i viabilitat, tenint en compte la coherència entre el pressupost, els 
objectius i l'impacte, així com la rellevància per a les sinergies existents i els 
nous models de negoci dins de la indústria d'A / V (10 punts). 

Difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat (30 punts) 

Aquest criteri tindrà en compte: 

Per a l'acció 1 

• L’impacte sistèmic per als projectes i participants específics, en termes de 
facilitació de coproducció, finançament, visibilitat, circulació internacional, 
abast del públic global, basat en el track rècord, adequació i nivell 
d'assistència/seguiment després de l'esdeveniment (10 punts) 

• Els efectes estructurals sobre la indústria audiovisual europea i un valor 
afegit per entrar als mercats objectiu/reforçar la coproducció/circulació 
internacional (10 punts) 

• Efectes d'impacte i estructuració a nivell europeu/internacional, inclosos els 
països de baixa capacitat de producció o nivell regional (10 punts) 

Per a l'acció 2 

• L’impacte sistèmic per als projectes i participants específics, en termes 
d'augment de la visibilitat, la circulació, l'abast del públic, basant-se en el 
track rècord, així com l'adequació i el nivell de seguiment (10 punts) 
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• Els efectes estructurals sobre la indústria audiovisual europea i el seu valor 
afegit per introduir noves oportunitats de mercat i reforçar la circulació 
internacional de les obres audiovisuals europees (10 punts) 

• Els efectes d'impacte i estructuració a nivell europeu/internacional, inclosos 
els països de baixa capacitat de producció o el nivell regional (10 punts) 

Organització de l'equip del projecte (10 punts) 

Aquest criteri es tindrà en compte per a l'acció 1 i l'acció 2: 

• Rellevància de la distribució dels rols i responsabilitats dels membre de 
l'equip respecte dels objectius específics de l'acció (és a dir, organització 
d'esdeveniments/experiència internacional/experiència 
audiovisual/coneixements digitals). 

En cas de múltiples sol·licitants: valor afegit i claredat del paper que juga de 
cada membre de l'agrupació proposada. 

 

10. COMPROMISOS LEGALS 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

11. FINANCIAL PROVISIONS 

11.1       General Principles 

a) Subvencions no acumulatives 

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 

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

11.2 Formularis de finançament 
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Pel que fa a les opcions descrites a l’apartat A (Bases generals), aquesta 
convocatòria de suport a l'accés a mercats s’atorga mitjançant el 
reemborsament dels 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, de caràcter específic: 

• Import màxim sol·licitat 

La subvenció de la UE es limita a una taxa màxima de cofinançament del 60% 
del total dels costos elegibles per a aquelles accions que es realitzen als països 
participants. En el cas d'activitats que tinguin lloc fora dels països 
participants, l'ajut de la UE pot arribar a un màxim del 80% del total dels 
costos elegibles. 

En conseqüència, una part de les despeses totals subvencionables que 
consten a la previsió de pressupost s'ha de finançar amb fonts diferents de 
les de la Unió Europea. 

L'import dels recursos propis indicats al capítol d’ingressos del pressupost es 
considerarà segur, i la mateixa quantitat com a mínim, haurà de constar a la 
secció d'ingressos del compte final. 

L'import de la subvenció no podrà ser superior al dels costos elegibles ni a 
l'import sol·licitat. Els imports s'indiquen a euros. 

L'acceptació d'una sol·licitud per part de l'Agència Executiva no constitueix 
un compromís per adjudicar una subvenció igual a l'import sol·licitat pel 
beneficiari. 

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

El període d'elegibilitat de costos pot començar a la data de la signatura de 
l'acord o contracte de subvenció o, si el sol·licitant pot demostrar la necessitat 
d'iniciar l'acció abans d'aquesta data però mai abans de la data de presentació 
de la sol·licitud. El període d'elegibilitat dels costos no ha de superar els 12 
mesos.[1] 

Costos directes elegibles: 

A més de les normes descrites a l’apartat A (Bases generals), s'aplicarà la 
següent norma específica: 

• Els costos del personal no poden superar el 40% del total dels costos 
elegibles de l'acció. El nombre real de dies laborables en un any hauria de ser 
compatible amb fulls de temps invertit i proves que ho demostrin 
(declaracions salarials anuals, registres comptables, normes internes de 
l'organització, si n'hi ha). 
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• Costos no elegibles (vegeu l’apartat A –Bases generals-) 

• Càlcul de l’import final de l’ajut –Documents de suport 

 Veure apartat A (Bases generals) 

11.3 Modalitats de pagament 

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

Si s'especifica en l'acord o contracte de subvenció, es farà un primer  
pagament de prefinançament corresponent al 70% de l'import de la 
subvenció en un termini de 30 dies a comptar des de la data en què l'última 
de les dues parts signa l'acord o contracte de subvenció, sempre que s’hagin 
rebut totes les garanties sol·licitades. 

Si s'especifica en el contracte de subvenció, es farà un pagament intermedi 
al beneficiari. Aquest segon pagament anirà destinat a cobrir les despeses del 
beneficiari a partir d'una sol·licitud de pagament i quan l'acció s'hagi dut a 
terme parcialment. El pagament intermedi no podrà superar el 50% del total 
de l’import de la subvenció. 

11.4       Garantia de prefinançament 

 Veure apartat A (Bases generals) 

 

[1] Veure secció 6.2 per a detalls spbre una possible extensió. 

 

12. PUBLICITAT 

12.1      Per als beneficiaris 

 Veure apartat A (Bases generals)  

12.2       Per a l’Agència i/o la Comissió 

 Veure apartat A (Bases generals)  

12.3       Comunication i difusió 

 Veure apartat A (Bases generals)  

13. PROTECCIÓ DE DADES 

 

 Veure apartat A (Bases generals)  
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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-access-
markets-eacea-2019_en 

14.2       Registre al Portal del Participant  

Veure apartat A (Bases generals)  

14.3       Presentació de la sol·licitud d’ajut 

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 

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 

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

 

Annexos 

 

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

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-
ma... 

Annexos per incloure a la sol·licitud: 

• Annex 1 – Descripció detallada de l’acció (s’ha d’adjuntar al formulari 
electrònic) 

• Annex 2 – Declaració d’honor (s’ha d’adjuntar al formulari electrònic) 
•  Annex 3 – Pressupost detallat i fonts de finançament (s’ha d’adjuntar al 

formulari electrònic) 

Annexos addicionals publicats amb aquesta convocatòria de propostes: 

Guia d’experts 

Model de contracte/acord de subvenció (mono i multi-beneficiari) 


