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El sector dels mitjans ha de fer front a una sèrie de debilitats 
estructurals, lligades als canvis en els models de consum, 
l’impacte de la revolució digital o les amenaces contra el
pluralisme.

A això s’afegeix l’impacte de la crisi de la COVID

• Reducció dels ingressos publicitaris.
• Dificultats de difusió i monetització.
• Restriccions sobre la producció.

Els mitjans a l’era digital
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Quant s’espera que disminueixin els ingressos anuals 
totals de la vostra organització al 2020?

Com diríeu que ha canviat la vostra 
audiència durant la crisi de la COVID-19?

Reuters Institute Report • October 2020
Base: Total sample = 165



La transició digital brinda també grans oportunitats al sector 
dels mitjans de comunicació.

El sector rep més atenció per part de les institucions, tant pel 
seu paper en el debat democràtic com per la seva importància
industrial dins la indústria cultural.

No hi ha una intervenció única, però si programes de suport en 
diferents àrees, amb un especial interès per la cooperació i la 
innovació, amb total respete a la independència editorial.
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PLA D’ACCIÓ AUDIOVISUAL I DE MITJANS (MAAP)

12/2020, la Comissió Europea presenta una sèrie d'accions per donar suport 
a la recuperació i transformació digital del sector.
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Col·laboracions periodístiques
Ajuts al sector dels mitjans: EUROPA CREATIVA



Objetius

Incentivar la cooperació entre mitjans i professionals de diferents
països i sectors informatius.
Suport no limitat a sectors o gèneres específics (s‘accepten 
propostes en premsa escrita, mitjans audiovisuals, informació
local, periodisme d’investigació, etc.)
Consorcis diversos i transnacionals la cooperació dels quals 
pugui aportar valor afegit.
Aspecte sistèmic: projectes que ajudin a resoldre problemes  
estructurals i en funció de necessitats demostrables.
Respete a la independència editorial.



Prioritats

Dues àrees de col·laboració:
• Transformació de models de negoci (por exemple, nous

models d'ingressos i d'organització, esdeveniments,
formacions, intercanvis), per donar suport a la viabilitat
del sector.

• Projectes de periodisme col·laboratiu (e.g. nous
formats, projectes conjunts o de gèners sectorials,
estàndards editorials, ajuts a continguts, etc) per donar
suport a la qualitat i diversitat dels continguts.



Quan?
Subvencions anuals.
Primera convocatòria: oberta fins al 26 d’agost 2021 – €7.6 milions 
Segona convocatòria: prevista perl al 2021, fins al 2022

Dubtes?
Contacta amb el teu Creative Europe Desk, o també amb:
EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu



Accions multimèdia iesfera  
pública europea

Altres línies de suport

Més enllà d’Europa Creativa?



Objetius

Proporcionar informació sobre qüestions europees als
ciutadans, més enllà de perspectives locals o nacionals, per a
ajudar-los a participar i entendre la política de la Unió
Europea.
Accions amb objectius específics: producció de continguts de
temàtica europea en formats audiovisuals, de ràdio o
multilingües, accions adreçades als joves,etc.
Consorcis especialitzats i constituïts en funció dels
objetius de producció i disseminació de continguts.
Importància de les audiències i participació dels ciutadans.
Respecte a la independència editorial.



Tipus d'accions

Dos tipus d‘accions:
• Accions Multimèdia: producció i distribució de

continguts periodístics de tipus europeu (per exemple,
accions de suport a Euronews, xarxes de mitjans en
sectors com ara la ràdio o el periodisme dedades,etc.).

• Esfera pública: projectes pilot amb ajut del Parlament, per
potenciar el debat entre públics específics, com per
exemple mitjançant la producció de contingut juvenil o
desenvolupament de plataformes europees.



Noves convocatòries:

- Contingut multilingüe: 1,76 milions d’Euros-Producció i distribució multilingüe de
notícies utilitzant plataformes europees.
Convocatòria oberta fins al 15 de setembre

- Xarxa europea de ràdios: 2,2 milions d’Euros – Producció i distribució de continguts
radiofònics mitjançant una xarxa de ràdios europees. Convocatòria: imminent.

- Plataformes europees de mitjans: 6 milions d’Euros – Desenvolupament de plataformes
de mitjans a Europa amb noves ofertes de contingut. Convocatòria: imminent.

- Noves ofertes per a joves: 2 milions d’Euros – Noves ofertes de continguts i formats per
a incrementar la informació i la participació dels joves. Convocatòria: imminent.



Aspectes importants:

- Durada: 1/2 anys.
- Consorcis: en general, un mínim de quatre/cinc components de diferents països.
- Cofinançament: 80/95%
- Detalls particulars a cadascuna de las convocatòries
- En el cas dels Projectes pilot, es dissenyen segons les prioritats anuals del Parlament.

Dubtes?
Contacta amb: CNECT-MULTIMEDIA-ACTIONS@ec.europa.eu


