
European co-development

Reforç del valor afegit europeu mitjançant el suport al
desenvolupament de projectes individuals



• MEDIA se centrarà en la cooperació transnacional, on el
suport en l’àmbit nacional és limitat

• La col·laboració europea permet que els projectes s’ampliïn i
arribin al públic transfronterer

• La majoria de sol·licituds de les convocatòries anteriors ja
eren coproduccions europees

• Els costos d'altres socis ja es van incloure a l'etapa de
desenvolupament -> problema d'elegibilitat

Co-desenvolupament: antecedents 



• Donar suport a la cooperació entre empreses productores
europees que desenvolupin obres amb un fort potencial de públic
internacional

• Desenvolupament d’un sol projecte d’animació, documental
creatiu o de ficció amb

• un alt valor creatiu i diversitat cultural
• un ampli potencial d’explotació transfronterera
• destinat a l’explotació comercial: estrena a sales de cinema,

emissió per TV o explotació a plataformes digitals (o
multiplataforma)

Co-desenvolupament: Objectius – activitats a finançar 



• El projecte haurà de:

• ser co-desenvolupat per un mínim de 2 empreses
europees de producció audiovisual independents

• Que hagin signat un contracte de co-desenvolupament,
tot especificant la divisió de tasques i la col·laboració pel
que fa als aspectes creatius

Co-desenvolupament: activitats a finançar



• Es recomana als sol·licitants:

• desenvolupar col·laboracions fortes i innovadores en l’àmbit
creatiu i de finançament

• desenvolupar estratègies de màrqueting i distribució des
del principi per millorar l’abast de l’audiència

• desenvolupar estratègies adequades per garantir una indústria
més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i per
garantir l’equilibri, la inclusió, la diversitat i la representativitat
de gènere

Co-desenvolupament: activitats a finançar



• Increment de la col·laboració a la fase de desenvolupament
entre empreses productores europees de ≠ països i de ≠
mercats i, per tant, un nombre més elevat de coproduccions

• Posició més forta als mercats europeu i internacional per a les
empreses seleccionades per obtenir finançament

• Augment de
• la qualitat

• la viabilitat 

• el potencial transfronterer 
• el valor de mercat 

per als projectes seleccionats

Co-desenvolupament: impacte esperat 



• Termini: 17 de novembre de 2021

• Resultats: maig de 2022

• Pressupost: 5M

• Durada dels projectes: 30 mesos (possibles extensions si 
estan justificades i prèvia esmena)

Co-desenvolupament: calendari i pressupost 



• Independent

• Europeu

• Empreses de producció audiovisual
• Consorci (multi-beneficiari):

 Líder del projecte (coordinador) i mínim un soci elegible
 Mínim 2 entitats que tinguin la seu legal a almenys 2 països MEDIA
 No poden ser entitats afiliades (però els costos de les entitats afiliades són

elegibles!)
 El coordinador només pot enviar una sol·licitud per a Slate, Mini-Slate o co-

desenvolupament. Haurà de triar. Només pot ser líder d’un projecte però es
permet participar com a soci a diversos projectes de co-desenvolupament)

Co-desenvolupament: participants elegibles 



• Independent: cap control majoritari per part d’un proveïdor de
serveis audiovisuals, ja sigui en termes de participació o
comercials

• Control majoritari: més del 25% del capital social d'un únic proveïdor de serveis o més del
50% en el cas de diversos proveïdors

• Europeu: establert a un dels països MEDIA
• i propietat directa o per participació majoritària de nacionals de països MEDIA

• per a empreses que cotitzen a borsa: la ubicació de la borsa determina la nacionalitat

• Productores audiovisuals: l’objectiu i l’activitat principal de
l’empresa és la producció audiovisual

Co-desenvolupament: participants elegibles 



• El sol·licitant (coordinador) ha de demostrar experiència
recent en la producció d'obres distribuïdes internacionalment:

• ha produït 1 treball previ des del 2014 que compleix els requisits següents:

 Es tracta d’una ANI, FIC o DOC (projecte únic o sèrie) d’una durada mínima de 24 minuts
(per al format no lineal: no hi ha mínim de temps establert)

 Estrenat a sales de cinema, emès per TV o per plataformes digitals a, com a mínim 3 països
diferents al propi del sol·licitant i abans del termini de presentació de sol·licituds (cadenes de
TV lineals: en aquest cas caldran 3 cadenes diferents).

 Totes les estrenes hauran de ser de naturalesa comercial (així, les projeccions a Festivals no
tindran validesa com a comercial)

• L’empresa n’era

 l’única empresa de producció

 en cas de coproducció, el coproductor majoritari al pla de finançament o bé el productor
delegat.

 o, en els títols de crèdit consta com a productor o productor delegat (només CEO (Director
general) o accionista)

Co-desenvolupament: participants elegibles 



• El treball anterior s’ha de detallar a la base de dades MEDIA
(igual que el treball enviat)

• Si el treball anterior no és elegible = la sol·licitud no és
elegible (és a dir, no es consideraran altres treballs)

• La informació proporcionada a la base de dades MEDIA ha
de ser CORRECTA i la prova ha d’estar disponible a petició
(conseqüències en cas de declaracions falses - veure
exclusió)

Co-development: Participants elegibles



• Co-desenvolupament de projecte únic

• Treballs elegibles: Animació (ANI), documental de creació (DOC) 
o ficció (FIC) i projectes (únics o sèries) per a explotació 
comercial

• Primer dia d’inici de rodatge: min. 10 mesos després de la data límit 

Co-desenvolupament: participants elegibles 

Destinat principalm. a: Cinema TV/ platforma digital Projectes interactius, no lineals

ANI

Min. 60 minuts

Min. 24 minutes

No hi ha mínimDOC Min. 50 minuts

FIC Min. 90 minuts



• El coordinador o (un dels socis) ha de ser propietari de la majoria
dels drets (inclosos els drets d’adaptació, si s’escau) del projecte
mitjançant un contracte signat (s’acceptarà el repartiment
igualitari de drets entre el coordinador i/o els socis elegibles)

• Durada: normalment no superior a 30 mesos (possibles
pròrrogues si es justifiquen i se sol·liciten mitjançant una esmena)

• Els sol·licitants hauran d’especificar el període de temps a la part A + part
B del documents

Co-desenvolupament: activitats elegibles



• Projectes no elegibles 
• Enregistraments en directe, jocs de televisió, tertúlies, programes de cuina, revistes,

programes de televisió, reality shows, programes educatius, docents i del tipus
«com es va fer»

• Documentals de promoció turística, «making-of», reportatges, reportatges sobre
animals, notícies i «docu-soaps»

• Projectes que incloguin material pornogràfic o racista o que defensin la violència

• Obres de caràcter promocional

• Produccions institucionals per promocionar una organització específica o les seves
activitats

• Videos de música i videoclips

• Videojocs, llibres electrònics i llibres interactius

• Pel·lícules per a estudiants i treballs de graduació

Co-desenvolupament: activitats elegibles 



• Capacitat financera: tenir fonts de finançament estables i
suficients per implementar el projecte i aportar la seva
part.

• Capacitat operativa: tenir el coneixement, les
qualificacions i els recursos per implementar el projecte,
avaluat segons el criteri de ‘gestió de projectes’

• Exclusió, entre altres si:

Co-desenvolupament: altres condicions

els sol·licitants van tergiversar la informació necessària
com a condició per participar o no van proporcionar
aquesta informació



• Lump sum personalitzat: import fix establert després d'aplicar un
màxim del 50% de la taxa de cofinançament a un pressupost
detallat verificat i aprovat

• Tant el coordinador com els socis (i les seves entitats afiliades)
poden incórrer en costos elegibles i rebre part de la subvenció de
la UE

Co-development: Finançament



• Entitats afiliades:

• qualsevol persona jurídica que estigui

Sota el control directe o indirecte del beneficiari participant

O sota el mateix control directe o indirecte que el beneficiari participant

O controlant directament o indirectament un beneficiari participant

• entitats vinculades a un beneficiari que participa en l'acció amb drets i
obligacions similars, però que no signen el contracte de subvenció i,
per tant, no es converteixen en beneficiaris mateixos

• rebran una part de la subvenció de la UE i, per tant, han de complir les
condicions de la convocatòria i ser vàlides, però no es tenen en compte
en relació als criteris mínims d’elegibilitat per a la composició del
consorci

Co-desenvolupament: finançament 



• Import màxim de la subvenció de la UE per coordinador i soci
elegible: 60.000 EUR (100.000 EUR en el cas de sèries de
televisió amb un pressupost previst de producció de 20 milions
d’euros o més)

• Pre-finançament: normalment del 70% (tots els pagaments a
través del coordinador)

La divisió de la subvenció de la UE i la forma d’efectuar pagaments es
podrien definir a l’acord o contracte de co-desenvolupament

Co-desenvolupament: finançament



• Criteris d’adjudicació similars als de l’Slate/Mini Slate,,
excepte el focus en la cooperació sota rellevància i la gestió
de projectes

1. Rellevància (40 punts)

2. Qualitat del contingut i les activitats (20 punts)

3. Gestió del projecte (25 punts)

4. Difusió (15 punts)

• Introducció llindar general: 70/100

Co-desenvolupament: avaluació 



1. Rellevància (40 punts)

a) Valor afegit pel que fa a l'enfocament del co-desenvolupament, en
particular en relació a la naturalesa del projecte i la complementarietat
dels antecedents i experiència dels socis (10 punts)

b) Nivell de col·laboració entre les empreses productores pel que fa al
desenvolupament conjunt sobre aspectes creatius i narració (10
punts)

c) Dimensió europea de la col·laboració, en particular pel que fa a la
cooperació entre països amb diferents mides de mercat i que inclou un
soci del grup A o del grup B de baixa capacitat de producció (o LCC),
així com la diversitat lingüística i geogràfica (10 punts)

Co-desenvolupament: criteris d’adjudicació 



d) Adequació de les estratègies presentades per garantir una indústria
més sostenible i respectuosa amb el medi ambient (5 punts)

e) Adequació de les estratègies per garantir l’equilibri, la inclusió, la 
diversitat i la representativitat de gènere, ja sigui en el projecte / 
contingut o en la forma de gestionar l’activitat (5 punts)

Co-desenvolupament: criteris d’adjudicació 



2. Qualitat del contingut i les activitats (20 punts)

a) Qualitat i potencial creatiu de l'obra (10 punts)

• Força i singularitat de la idea / temàtica / enfocament del projecte i
potencial dramàtic

• Qualitat de l’escriptura, recursos narratius, desenvolupament del
personatge i món de la història

• Potencial creatiu / qualitat de l'enfocament visual i l'obra d'art

Co-desenvolupament: criteris d’adjudicació 



b) Potencial per arribar al públic a l’àmbit europeu i internacional (10
punts)

• Recurs transnacional del concepte / tema de l'obra

• Potencial per arribar a un públic més ampli i divers, en particular
públic nadiu jove i digital (infants, adolescents, adults joves)

• Potencial del treball per creuar fronteres tenint en compte:

 l’equip creatiu

 el repartiment previst o l'ambició internacional pel que fa al
repartiment

 l'estratègia de col·laboració amb socis no nacionals

Co-desenvolupament: criteris d’adjudicació 



3. Gestió de projectes (25 punts)

a) Distribució de les funcions i responsabilitats dins del projecte, inclosa la
divisió de tasques, la divisió pressupostària, la cooperació
administrativa i la gestió de riscos (5 punts)

b) Qualitat de l'estratègia de desenvolupament: adequació del pla de
desenvolupament, calendari i pressupost de desenvolupament a les
necessitats de l'obra (10 punts)

Co-desenvolupament: criteris d’adjudicació 



c) Qualitat de l'estratègia de finançament:

• Adequació dels costos de producció al projecte i al
pressupost de desenvolupament

• Adequació de l’estratègia de finançament

 en comparació amb els costos de producció estimats en
termes de coneixement dels possibles socis financers i
territoris objectiu

 en termes de diversitat de fonts de finançament previstes

Co-desenvolupament: criteris d’adjudicació 



4. Difusió (15 punts)

a) L’estratègia de màrqueting que permet arribar al públic en una etapa
inicial. Això inclou la definició de punts de venda únics, públics i
mercats objectius, eines innovadores de màrqueting i interacció amb el
públic, activitats promocionals (5 punts)

b) Rellevància de l'estratègia de distribució europea i internacional pel
que fa a: (10 punts)

• el públic objectiu identificat

• mètodes de distribució previstos

• socis de distribució existents o previstos

• consciència dels mercats, visió europea / internacional

• rellevància de l'elecció dels territoris

Co-desenvolupament: criteris d’adjudicació 



• Qualsevol sol·licitud ha de constar de:

• Part A: Informació administrativa (però també durada i subvenció màxima
de la UE)

• Part B: descripció tècnica del projecte (informació que permet avaluar
els criteris d’adjudicació) + definició dels “Work packages” (WP) o
paquets de treball i lliuraments

• Part C: dades relacionades amb els KPI vinculades als sol·licitants

• PDF amb informació sobre pel·lícules / treballs que es generaran a través
de la base de dades MEDIA: dades relacionades amb els treballs
anteriors i les obres presentades per ser finançades

• Annexos obligatoris (a descarregar juntament amb la part B)

Co-desenvolupament: com presentar una sol·licitud?



• Annexos obligatoris:

Taula pressupostària detallada (plantilla obligatòria)

Dossier creatiu del projecte per al qual se sol·licita l’ajut (plantilla
obligatòria)

Acord de codesenvolupament signat pels socis

Prova de propietat dels drets (i drets d'adaptació)

Documents justificatius de coproducció, distribució i finançament

Declaració sobre propietat i control: desglossament de la participació
per empresa (plantilla obligatòria)

Co-desenvolupament: com presentar una sol·licitud?



• Acord de co-desenvolupament:

• ha de detallar, entre d'altres coses:

• com col·laboraran en el desenvolupament conjunt d’aspectes creatius i
narratius

• la distribució de rols i responsabilitats dins del projecte, inclosa la
divisió de tasques, la divisió pressupostària, la cooperació
administrativa i la gestió de riscos

• No hi ha plantilla disponible

• Cal anar actualitzant (com a material a lliurar)

Co-desenvolupament: com presentar una sol·licitud?



• Part B: una definició correcta dels Work Packages (WP) o
paquets de treball i dels lliuraments són elements crucials per
obtenir la subvenció completa de la UE

• Estructura del Work Package:

• WP1: Gestió de projectes i activitats comunes

• WP 2: activitats de desenvolupament del coordinador

• WP 3: activitats de desenvolupament del soci 1

• WP 4: activitats de desenvolupament del soci 2 (si hi ha més d'un soci

• etc.

Co-desenvolupament: com presentar una sol·licitud? 



• Lliuraments:

• S’haurà d’enviar al llarg de la vida del projecte

• Els sol·licitants han de ser realistes: reducció de la subvenció de la
UE en cas d’implementació parcial (sol·liciteu una modificació si cal)

• Identifiqueu els lliuraments per soci, en funció de la divisió de treball

• Lliuraments obligatoris:

• WP1: planificació addicional de les activitats de co-
desenvolupament fins a l’entrada en producció del projecte

• WP 2 i següents: materials creatius, de finançament i de
màrqueting actualitzats

• Identificador estàndard interoperable

Co-desenvolupament: com presentar una sol·licitud?



• Materials creatius, de finançament i de màrqueting
actualitzats:

• Podria consistir en:

• Desenvolupament creatiu actualitzat 

• Actualització del treball de recerca realitzat i del material 
visual 

• Actualització sobre el personal artístic / càsting

• Pressupostos i calendari de finançament i producció 
actualitzats 

• Estratègies de distribució i màrqueting actualitzades 

• Enllaç al treball final, si es produeix

Co-desenvolupament: com presentar una sol·licitud? 


