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Apartat B: 

Bases específiques convocatòria de suport al 

DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUT AUDIOVISUAL  

- VIDEOJOCS (EACEA 24/2018)- 
 

IMPORTANT: 
EN CAS DE DUBTE, CONSULTEU LES BASES ORIGINALS 

EN ANGLÈS, PUBLICADES PER LA COMISSIÓ; 
 AIXÒ ÉS NOMÉS UNA TRADUCCIÓ DE REFERÈNCIA. 

 
DEFINICIONS  
 
En el marc de la present convocatòria de propostes es tindran en compte les 

definicions següents: 

 

Funcions d’accessibilitat: funcions específiques del joc que milloren 

l'accessibilitat per als jugadors amb discapacitat i altres problemàtiques 

 

Versió Alpha: una de les primeres interaccions d'un videojoc. Generalment 

la versió alfa no és completa i molt probablement també inestable i és prèvia 

a la versió Beta.  

 

Versió Beta: versió millorada i amb una interacció més estable que la versió 
Alfa d’un videojoc, després d’una primera fase de testeig & depuració. La  

versió Beta acostuma a tenir més elements propis d’un videojoc però encara 

necessita ser testejat i depurat. La versió Beta es pot tancar (restringir a 

un grup limitat de persones o testejadors convidats) o obrir (al públic en 

general).   

 

Distribució comercial: el videojoc haurà d’estar generant ingressos com 

ara l’aportació financera. Aquests ingressos poden ser generats, per exemple,  

de les vendes al detall del joc, de la venda d’objectes relacionats amb el joc 

o de publicitat. No obstant això, rebre diners d’un client per a encarregar-se 

de produir un videojoc no es considera explotació / distribució comercial per 

se. L'accés anticipat no és acceptat com a distribució comercial perquè un joc 

d'accés anticipat perquè es tracta d’una versió inacabada (prototip). 

 

Desenvolupament: la fase que s’inicia a partir de la primera idea fins a 

arribar a la producció d’un primer prototip jugable o primera versió trial, el 

que tingui lloc primer.  

 

Joc: una activitat que es juga d'acord amb les regles d'un entorn de joc 

específic i l'èxit és una victòria. 

 

Document de Disseny del Joc (GDD o Game Document Design): es 

tracta d’un document creat per l’equip de desenvolupament on es descriu, 



2 

 

entre d’altres, la història, els personatges, el disseny (nivell, so, treball 

artístic....), el gameplay, el GUI, l’audiència objectiu, etc.   

 

Mecanismes del joc: les diferents normes i comandaments programats en 

el joc i que creen l’experiència del joc 

 

Jugabilitat. Com es juga el joc. El Gameplay es basa en els mecanismes del 

joc i el disseny gràfic  

 

Màster d’or: la versió final completa d’un videojoc a partir del qual se’n fan 

les còpies físiques i/o digitals. El Gold Master és equivalent al llançament de 

fabricació o llançament al mercat (TTM o Ready to Market). 

 
Interfície gràfica per a l’usuari (GUI): un tipus d’interfície que permet als 

usuaris interactuar amb el dispositiu mitjançant l’ús d’imatges/icones 

conjuntament amb text 

 

Pantalla de capçalera (HUD): la visualització dels elements més 

importants d'un videojoc a la pantalla. El propòsit de l'HUD és accedir de 

manera ràpida i senzilla a la informació principal del joc (puntuació, barra de 

salut, mini-mapa, punts d'experiència, diners, etc.) tot centrant-se en la 

jugabilitat. 

 
Propietat intel·lectual (IP): propietat intangible relacionada amb la creació 

del joc i protegida per llei en cas de còpia o plagi.  

 
Medium: un tipus d’emmagatzematge de videojocs. Pot ser físic o 

desmaterialitzat.  

 

Narració: el procés de narració o explicació d’una història  
 
Plataforma: dispositiu electrònic utilitzat per a jugar al videojoc.  

 

Prototipus de pagament: s’entén actualment com a versió Alpha, versió 
Beta o versió Trial. 
 
Producció: la fase que s’inicia a partir del primer testeig i depuració del 

primer prototip pagable o versió trial fins al final de la producció del Màster 

d’or o equivalent.  

 
Història: descripció real o imaginària, inter-connectada, personatges i 

esdeveniments, escrits amb l’objectiu de ser explicat o mostrat  

 
Testeig i depuració: estadi de la fase de producció d’un videojoc amb 

l’objectiu de trobar i resoldre possibles problemes. 

 
Versió Trial: la primera interacció del primer nivell pagable d’un videojoc. 

Pot ser jugat, testejat i utilitzat  per a la recerca de socis financers.  
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Videojoc: tipus de joc per a ordinador, consola o d’altres dispositius 

electrònics.  

  

1. INTRODUCCIÓ – ANTECEDENTS 

 

Veure apartat A (Bases generals). 

 

2.  OBJECTIUS - PRIORITATS 

 

2.1 Objectius 

Com a part de l’objectiu específic de reforçar la capacitat del sector 

audiovisual europeu per operar a escala transnacional i internacional una de 

les prioritats del subprograma MEDIA és: 

• augmentar la capacitat dels operadors audiovisuals per crear obres 
audiovisuals europees amb potencial per ser difoses a la Unió i més 
enllà de les seves fronteres, i per facilitar la coproducció europea i 
internacional.  

 

El subprograma MEDIA prestarà suport a les mesures següents: 

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

 
L'objectiu és augmentar la capacitat dels productors de videojocs d'Europa 
per desenvolupar projectes amb contingut altament innovador i jocs de 
qualitat, que tindran la possibilitat de circular per tot Europa i més enllà, i 
millorar la competitivitat de la indústria europea dels videojocs en els 
mercats europeus i internacionals en permetre que els desenvolupadors 
europeus mantinguin la propietat intel·lectual. 
 
Sota aquest esquema de suport, els sol·licitants podran presentar propostes 
per desenvolupar un concepte i el projecte (activitats dutes a terme fins 
arribar al prototip o assaig d’una versió jugable) amb trets narratius molt 
innovadors i creatius dissenyats per a l'explotació comercial mitjançant PCs, 
consoles, dispositius mòbils, tauletes, telèfons intel·ligents i altres 
tecnologies 

 
En el marc d’aquest esquema de suport, els candidats han de presentar una 

proposta amb la finalitat de desenvolupar conceptes o projectes per a 

videojocs. 

Resultats esperats: 
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- major qualitat, atractiu, viabilitat i potencial transfronterer dels projectes 
seleccionats 

- Posició més forta en els mercats europeus i internacionals per als 
desenvolupadors de videojocs 

 

2.2 Projectes objectiu:  

El subprograma MEDIA dona suport a les empreses de producció europees, 

amb experiència provada, interessades a desenvolupar un concepte o 

projecte de videojoc que presenti: 

• un alt nivell d’originalitat, valor innovador i creatiu, que representa la 
diversitat cultural i la identitat i el patrimoni cultural europeus  

• una àmplia ambició comercial i un extens potencial transfronterer, 
amb capacitat per arribar als mercats europeu i internacional. 

 

3. CALENDARI 

 

Etapes Data i hora o període indicatiu 

Termini  per a la 
presentació de 
sol·licituds 

27 de febrer 2019 – 12:00 (migdia a Brussel·les) 

Període d’avaluació  Març –juliol 2019 

Informació als 
candidats 

Agost 2019 

Signatura del 
contracte7decisió 

Octubre/novembre 2019 

Data d’inici de l’acció Data de signatura del contracte o notificació de 
la decisió o, quan s’escaigui, data de presentació 
de les sol·licituds (veure secció 6.3) 

Durada de l’acció 36 mesos des de l’inici de l’acció 

 

Els candidats només poden presentar una candidatura en el marc de la 

present convocatòria de propostes. 
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4.  PRESSUPOST DISPONIBLE 

El pressupost total estimat disponible per al cofinançament del 

desenvolupament de videojocs és de 3,78 milions d’euros.  

L’import de l’aportació en el marc de la present convocatòria de propostes 

oscil·larà entre 10.000 € i 150.000 € i sempre i quan aquest import no superi 

el 50% del total de costos elegibles de l’acció. 

5. REQUISITS D’ADMISSIBILITAT 

 

Vegeu l’apartat A (Bases generals) 

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

 

6. CRITERIS D’ELEGIBILITAT 

 

Només les candidatures que compleixin els requisits detallats en la present 

convocatòria seran sotmeses a una anàlisi en profunditat.  

6.1 Candidats elegibles  

El suport al desenvolupament està obert a les empreses europees de 
videojocs que hagin estat constituïdes legalment com a mínim 12 
mesos abans i que puguin demostrar un èxit recent. 

Una empresa europea és una empresa establerta en un dels països 
participants al subprograma MEDIA i propietat directa o per participació 
majoritària de ciutadans d’Estats membres de la Unió Europea o d’altres  
països europeus que participin al subprograma MEDIA i estiguin enregistrats 
en un d’aquests països. 
 

Per obtenir informació sobre els països participants al subprograma MEDIA, 
vegeu la secció 6.1 de l’apartat A (Bases generals) 

Podeu trobar una llista actualitzada dels països al següent enllaç: 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-
non-eu-countries_en 

Un empresa de producció de videojocs és una empresa que té com a principal objectiu i activitat 

els videojocs o la producció/desenvolupament (o equivalent) tal i com s’indica als documents 

oficials de registre mercantil, llevat que la legislació nacional no requereixi la 

inscripció sota codis d'activitats específics, en aquest cas es verificarà el seu 

estatus com a empresa de producció/desenvolupament de videojocs, a partir 

de l'historial de l’empresa. 
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Una empresa legalment constituïda és una empresa fundada per un acte 

legal que compleix la legislació vigent. 

Una empresa amb un èxit recent: vol dir que el sol·licitant ha de demostrar 

que ha produït o desenvolupat un videojoc anterior que és elegible en els 

termes descrits a la secció 6.2 i que ha estat comercialment distribuït des de 

l’01/01/2016 fins a la data de presentació de la sol·licitud. Pel que fa a la 

producció d'un videojoc anterior, haver estat subcontractat per desenvolupar 

i / o produir un videojoc elegible prèviament no es considera un historial d'èxit 

recent. Els crèdits personals tampoc no serviria a aquests efectes. Un joc 

d'accés anticipat no és elegible com un èxit recent, perquè encara no es tracta 

d'un videojoc completat i encara s'està desenvolupant. 

Per demostrar la distribució comercial d'un videojoc elegible anterior, el 

sol·licitant ha de proporcionar un informe de vendes rellevant durant el 

període de referència. 

Els sol·licitants han de proporcionar la informació sol·licitada sobre el videojoc 

elegible anterior a la secció prevista per a això dins el formulari electrònic de 

sol·licitud de l’ajut. En el cas que el videojoc anterior en el formulari de 

sol·licitud no sigui elegible, la sol·licitud es considerarà no elegible encara que 

el sol·licitant pugui proporcionar informació sobre un altre videojoc anterior 

que si respecti els criteris d'elegibilitat. 

L'empresa també ha de tenir la majoria de drets relacionats amb el 
projecte presentat. Com a molt tard, en la data de presentació de la 

sol·licitud, el candidat ha de tenir un contracte degudament datat i signat 

[1] cobrint els drets del material artístic inclòs en la sol·licitud. Si el projecte 

és una adaptació d'un treball existent (literari, audiovisual, còmic, etc.), el 

sol·licitant també ha de tenir la majoria dels drets relacionats amb els drets 

d'adaptació d’aquest treball [2]. 

6.2 Activitats elegibles 

Només seran considerades elegibles les activitats relacionades amb 
la fase de desenvolupament dels projectes següents: videojocs 

narratius independentment de la plataforma o el mètode de distribució 

escollit. La història s'ha de dir o mostrar al llarg de tot el joc (narració) i no 

només com a introducció o finalització del joc. En tot cas, el videojoc ha 

d'estar destinat a l'explotació comercial. 

La fase de desenvolupament s'entén com la fase a partir de la primera idea 

fins a la producció del primer prototip jugable o primera versió de prova, el 

que passi primer. 

Els següents projectes no són elegibles: 

 

- obres de referència (enciclopèdies, atles, catàlegs, bases de dades i 
similars);  
- obres del tipus “com es va fer”(instruccions, manuals i similars); 
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- eines i serveis de programari adreçats exclusivament al desenvolupament 
tecnològic i/o emprats únicament       per seguir desenvolupant conceptes de 
joc ja existents; 
- informació o serveis totalment transaccionals; 
- projectes de promoció turística; 
- projectes i instal·lacions d’art multimèdia; 
- llocs web que són o estan dedicats específicament a plataformes socials, 
xarxes socials, fòrums d’internet, blocs o activitats similars; 
- projectes que incloguin material pornogràfic o racista o facin apologia de la 
violència; 
- obres d’índole promocional, que formin part d’una campanya de promoció 
o publicitat d’un determinat producte i/o marca; 
- produccions institucionals per promocionar una determinada organització o 
les seves activitats. 
- plataformes per a jocs 
- llibres interactius, ficcions, animacions o documentals interactius; 
- jocs de puzzles, de memòria, d’esports, de carreres, de velocitat, de 
ritme/cantar/ballar, jocs socials, quiz, jocs de taula, jocs de lluita, de 
vocabulari i ortografia, de nombres, jocs mentals… 
 
La fase de producció (veure definició) del projecte presentat no ha 
d’estar programada fins vuit mesos després de la data de presentació 
de la sol·licitud. 
 

6.3 Sol·licituds elegibles 

Els sol·licitants només poden presentar una sol · licitud en el marc d'aquesta 

convocatòria. 

Les sol·licituds que sol·liciten una aportació econòmica de menys de 10.000 

euros no són elegibles. 

Les activitats no poden començar abans de la data de la signatura de l'acord 

o contracte de subvenció o de la notificació de la decisió de subvenció. No 

obstant això, d'acord amb l'article 193 del Reglament (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, en casos degudament 

justificats, si el procés de desenvolupament del projecte per al qual es busca 

el suport ja està en curs i no es pot aplicar mantenir durant la durada del 

procés de selecció per motius inherents a la naturalesa del procés de 

desenvolupament, el període d'elegibilitat dels costos relacionats amb el 

projecte començarà en la data de presentació de la sol·licitud. Les activitats 

han de finalitzar com a mínim 36 mesos després de la data d'inici. Si el 

projecte entra en producció abans que finalitzi aquest període, l'acció finalitza 

en la data d'entrada en producció del projecte. 

No obstant això, si després de la signatura de la decisió acord i l'inici del 

projecte resulta impossible que el beneficiari, per motius completament 

justificats fora del seu control, completi el projecte dins del període 

programat, podrà optar a una extensió de l'acció7període d’elegibilitat de 

costos. Es concedirà una extensió màxima de 6 mesos addicionals, si es 



8 

 

sol·licita abans del termini especificat a l'acord/decisió. La durada màxima 

serà de 42 mesos des de la data d'inici de l'acció. 

Només es tindran en compte les sol·licituds que compleixin els criteris 

d'elegibilitat per a poder optar a aquesta modalitat d’ajut. Si una candidatura 

es considera no elegible, s'enviarà per correu electrònic una carta al 

sol·licitant informant-ne dels motius.  

 

[1] S'acceptaran els següents tipus de contractes: 

- un contracte d'opció relatiu a la transferència de drets entre l'autor i 
l'empresa sol·licitant, amb una durada adequada per cobrir tot el calendari 
de desenvolupament i establint clarament les condicions per exercir l'opció; 
o 

- un contracte de transferència dels drets de l'autor a l'empresa sol·licitant. 

El contracte d'opció o contracte de transferència de drets pot ser substituït 
per: 

- una declaració unilateral de transferència de drets a l'empresa sol·licitant 
quan l'autor sigui el productor, un accionista o un empleat de l’empresa; 

- un acord de coproducció o codesenvolupament degudament datat i signat 
per les parts i que demostri clarament que l'empresa sol·licitant té la majoria 
dels drets en la data de la sol·licitud. 

[2] Acord d'opció o contracte de transferència de drets degudament datat i 
signat. 

7. CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

7.1         Exclusion 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 

Vegeu la part A. 
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La capacitat financera dels sol·licitants es valorarà en base als següents 
documents de suport: 

1. Subvencions de baix import (≤ 60 000 euros): 

• una declaració d’honor. 

2. Subvencions> 60 000 euros: 

• una declaració d’honor 

• el compte de pèrdues i guanys, així com el balanç del darrer exercici per al 
qual es van tancar els comptes. 

8.2 Capacitat operativa 

Els sol·licitants han de tenir les competències professionals, així com les 
qualificacions apropiades necessàries per completar l'acció proposada. En 
aquest sentit, els sol·licitants han de presentar una declaració d’honor i per 
als que sol·liciten una subvenció superior als 60.000 euros, els següents 
documents justificatius: 

• 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); 

• curriculum vitae o descripció del perfil de les persones responsables 
principalment de la gestió i execució del projecte en cada institució associada; 

9. CRITERIS DE CONCESSIÓ 

 

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

  Criteris Definicions Màx. 
puntuació 

1 Qualitat del 
contingut i les 
activititats 

Qualitat del contingut, la narració del 
projecte i l'originalitat del concepte en 
comparació a d’altres obres existents 

30 

2 Caràcter 
innovador del 
projecte 

Innovació, és a dir, fins a quin punt el 
projecte supera els límits de l'oferta 
existent que proposa tècniques i 
continguts d'avantguarda 

20 

3 Rellevància i 
valor afegit 
europeu 

L'estratègia de desenvolupament i el 
potencial d'explotació europea / 
internacional (inclosa la gestió dels 
drets de PI) 

20 
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4 Difusió dels 
resultats del 
projecte 

Estratègia de distribució, comunicació 
i màrqueting i idoneïtat per al públic 
objectiu, incloses les característiques 
d'accessibilitat 

20 

5 Impacte i 
sostenibilitat 

L'estratègia de finançament per al 
desenvolupament i la producció i el 
potencial de viabilitat del projecte 

10 

 

Punts adicionals: 

Descripció Punts 
Extra  

Un projecte específicament adreçat a nens fins a 12 anys 
d'edat, tal com ho demostra el contingut que s’adequi a les 
estratègies que s'adrecen específicament a aquest grup d'edat 

5 

 

Descripció detallada dels criteris de concessió i desglos de la puntuació: 

1. Qualitat del contingut, la narració del projecte i 
l'originalitat del concepte comparat amb d’altres obres ja 
existents 

30 
punts 

1a. Qualitat de la història i narració i originalitat del concepte 10 
punts 

1b. Qualitat del contingut 

· Qualitat del disseny gràfic i de so (si està disponible) 
· Qualitat del nivell i caràcter del disseny (si està disponible) 
· Enfocament visual (tal com es mostra a través d'exemple obres 
d'art, maquetes, esbossos, taulers d'humor, etc.) 

10 
punts 

1c. Qualitat i originalitat del joc i la integració entre el joc i la 
narració  

10 
punts 

2. Innovació, és a dir, fins a quin punt el projecte va més 
enllà dels límits de l'oferta existent que proposa tècniques 
i continguts d'avantguarda 

20 
punts 

2a. Tècniques innovadores 

• Aspectes innovadors en termes de 

10 
punts 
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o joc 
o ús de noves tecnologies o noves plataformes 
o Interfície gràfica d'usuari 
o Presentació de capçalera (o HUD) 

2b. Contingut innovador 

• aspectes innovadors en termes de 

o narració  
o enfocament visual / gràfic 
o enfocament musical / sonor 

10 
punts 

3. L’estratègia de desenvolupament i potencial 
d’explotació europea i internacional (inclosa la gestió de 
drets IP) 

20 
punts 

3a. L'estratègia de desenvolupament 

• adequació del pla de desenvolupament a les necessitats del 
projecte 
• suficiència de detall 
• adequació del calendari de desenvolupament planificat 

10 
punts 

3b. Potencial d'explotació europea / internacional 

• reconeixement transnacional tenint en compte 

o el subjecte, 
o el tipus de joc 
• possibilitat de creuar fronteres tenint en compte 

o l'equip creatiu, 
o la història i els personatges 
o les estratègies presentades 

10 
punts 

4. Estratègia de distribució, comunicació i màrqueting i 
idoneïtat per al públic objectiu, incloses les 
característiques d'accessibilitat 

20 
punts 

4a. L'estratègia de distribució 

• rellevància de l'estratègia de distribució en termes de: 

o mètodes de distribució previstos, 
o elecció de plataforma / mitjans de comunicació 
o socis existents o previstos 
o conscienciació dels mercats, visió europea / internacional 
o elecció de territoris (locals, europeus, internacionals) 

10 
punts 

4b. L'estratègia de comunicació i màrqueting 

• rellevància de l'estratègia de màrqueting en termes de: 

5 punts 
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o canals de comercialització i activitats promocionals 
o adequació del pla de comunicació i màrqueting 
o punts únics de venda (USP) 

4c. Idoneïtat per al públic objectiu 

• S'ha tingut en compte el públic objectiu 

o gènere 
o edat 
o Puntuació de joc (PEGI o equivalent) 
o tipus d'usuaris i plataforma 
• projecte adaptat al públic objectiu 
• projecte de foment de l'accessibilitat per als jugadors amb 
discapacitat i altres impediments 

5 punts 

5. L'estratègia de finançament per al desenvolupament i la 
producció i el potencial de viabilitat del projecte 

10 
punts 

5a. L'estratègia de finançament 

• qualitat i realisme de l'estratègia / pla de finançament 
• adequació de l'estratègia de finançament en comparació amb 
els costos de producció estimats 
• consciència dels possibles socis potencials 
• Experiència o capacitat del sol·licitant per garantir el 
cofinançament necessari 

5 punts 

5b. Potencial de viabilitat del projecte 

• probabilitat d'èxit a partir de les qualitats artístiques 
• potencial per atreure distribuïdors o editors 
• potencial per entrar en producció 
• potencial de vendes i fluxos d'ingressos 

5 punts 

 

10. DISPOSICIONS LEGALS 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

Les condicions generals aplicables a la decisió (Condicions Generals II.a) 
estan disponibles al 'Registre de documents del lloc web de l'Agència: 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/conditions_ii_a.pdf 

 

11. CONDICIONS FINANCERES 

11.1       Principis generals 

1. Subvencions no acumulatives 



13 

 

Veure apartat A (Bases generals) 

2. No retroactivitat 

Veure apartat A (Bases generals) 

3. Cofinançament 

Veure apartat A (Bases generals) 

4. Pressupost equilibrat 

Veure apartat A (Bases generals) 

5. Implementació de contractes/subcontractes 

Veure apartat A (Bases generals) 

6. Suport financer a tercers 

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

 

11.2. Formularis de finançament 

Veure apartat A (Bases generals) 

• Import màxim sol·licitat 

Vegeu "Import màxim sol·licitat" a l’apartat A (Bases generals), secció 
11.2.A. 

La subvenció de la UE es limita a una taxa màxima de cofinançament del 50% 
del total dels costos elegibles. 

• Costos elegibles 

  Vegeu "Despeses elegibles" a l’apartat A (Bases generals), secció 11.2.A. 

Costos directes elegibles 

Vegeu "Costos directes elegibles" a l’apartat A (Bases generals), secció 
11.2.A. Tingueu en compte, però, que els costos de suport financer a tercers 
no són elegibles en el marc d’ aquesta convocatòria. D'altra banda, les taules 
aprovades anualment per la Comissió no d’apliquen a les despeses en 
concepte de desplaçament i manutenció. 

Costos indirectes elegibles (despeses generals) 

Vegeu "Costos indirectes elegibles (despeses generals)" a l’apartat A (Bases 
generals), secció 11.2.A. 
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• Costos no elegibles 

Vegeu "Despeses no elegibles" a l’apartat A (Bases generals), secció 11.2.A. 
A més, els costos assumits pel beneficiari però reemborsats a tercers són 
inelegibles. 

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

Vegeu "Càlcul de l’import de la subvenció final - Documents de suport" a 
l’apartat A (Bases generals) , secció 11.2.A. 

• Càlcul de l'import de la subvenció final 

Vegeu "Càlcul de l’import de la subvenció final" a l’apartat A (Bases generals), 
secció 11.2.A. 

Norma sense ànim de lucre 

Vegeu "Regla sense ànim de lucre" a l’apartat A (Bases generals), secció 
11.2.A. 

La consideració “sense ànim de lucre” no s'aplica a subvencions de baix 
import, és a dir, ≤ 60 000 euros. 

11.3. Modalitats de pagament 

Si s'especifica en l'acord de subvenció, un pagament de prefinançament 

corresponent al 70% de l'import de la subvenció serà transferit al beneficiari 

en un termini de 30 dies, a comptar des de la data de signatura del contracte 

per part de la última de les parts, i sempre i quan s’hagin rebut totes les 

garanties sol·licitades. 

Si s'especifica en el contracte de concessió, el beneficiari podrà rebre un 

pagament intermedi. Aquest pagament es destinaria a cobrir les despeses del 

beneficiari sobre la base d'una sol·licitud de pagament quan l'acció s'ha dut a 

terme parcial. El pagament intermedi no superarà el 50% de l'import de la 

subvenció. 

L'Agència ha d'establir la quantitat del pagament final que es farà al 

beneficiari sobre la base del càlcul de la quantia final de la subvenció (veure 

secció 11.2). Si el total dels pagaments és superior a l'import final de la 

subvenció, es requerirà al beneficiari que reemborsi la quantitat pagada en 

excés per la Comissió a través d'una ordre d'ingrés. 

11.4       Garantia de prefinançament 

Veure apartat A (Bases generals) 

12. PUBLICITAT 

12.1       Per als beneficiaris 
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Veure apartat A (Bases generals) 

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

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) 

 

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 EACEA 
a la següent adreça:  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-video-
games-2019_en 

14.2       Registre al Portal del Participant  

Veure apartat A (Bases generals) 

Els detalls sobre el document de suport que cal carregar al portal es poden 
trobar al següent enllaç (sota el títol "Com sol·licitar l’ajut"): 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-video-
games-2019_en 

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 
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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 
website: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-
development-european-video-games-2019_en 

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

Annexos a incloure en el formulari de sol·licitud: 

• Annex 1 - Descripció detallada del projecte 

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

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

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

• Annex 3 - Pressupost detallat i fonts de finançament 

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

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

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

• Annex 5 – Prova relacionada amb treballs anteriors i diversos 

(Un document de word o pdf que contingui l'informe de crèdit i producció / 
desenvolupament del treball previ i material addicional sobre el projecte 
enviat i que cal adjuntar al Formulari electrònic) 

Annexos addicionals publicats amb aquesta convocatòria: 

Guia d'experts 

Mostra de l’Acord / Decisió de subvenció 

 


