Creative Europe MEDIA
Call CREA-MEDIA-2021-FEST

ASPECTES CLAU
• Pressupost disponible:

9 M EUR

• Cronologia:
Termini presentació candidatures:

24/08/2020

Avaluació:

Setembre - Novembre 2021

Informació resultats:

Desembre 2021

Signatura del contracte:

Gener/Febrer 2022

QUÈ HI HA DE NOU/ESPECÍFIC

NOU

• Suport multianual per a 2 anys (1 termini no relacionat amb la data de
l’esdeveniment)
• Durada: 24 mesos (es permeten extensions sempre i quan es justifiquin
adequadament mitjançant una esmena)
• Inici del període d’elegibilitat: 01/01/21 (si està adequadament justificat)
• L’import es concedeix per a 2 anys => comprovació de l’estabilitat financera =>
els candidats han de tenir recursos estables i suficients
• Lump sum (veure Annex calculadora)
• Mono-beneficiari (el contrari de consorci)

NOU ÈMFASI

NOU

CLUSTER AUDIÈNCIA
• Festivals europeus que programin una proporció significativa de
treballs europeus no nacionals i amb activitats que tinguin com a
objectiu ampliar i renovar audiències.
• Es prestarà una atenció especial a les candidatures que presentin
estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i
respectuosa amb el medi ambient així com el respecte a l’equilibri de
gènere, la inclusió, la diversitat i la representatitivitat.

CRITERIS D’ELEGIBILITAT

NOU

• El 50% de la programació haurà d’estar dedicada a films i treballs
audiovisuals no nacionals de països que participen al subprograma
MEDIA
• Que representin, a més, una àrea geogràfica diversa que compti
almenys amb 15 d’aquests països, inclosos de baixa capacitat de
producció;
• Que compti ja amb un mínim de tres edicions prèvies
anteriors a finals de desembre de 2020.

NOUS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

NOU

Rellevància:
-Adequació de les estratègies presentades per contribuir al fet que la
indústria esdevingui més sostenible i respectuosa amb el medi ambient
(5 punts)
- Adequació de les estratègies per assolir l’equilibri de gènere, la
inclusió, la diversitat i la representativitat, tant en el projecte en
si/contingut com en la gestió de l’activitat (5 punts).
+ Llindar general: 70 punts

WORK PACKAGES I LLIURAMENTS

NOU

- Work packages -> les activitats del projecte caldrà organitzar-les així:
• WP 1 – Edició i programació del Festival 1er any
• WP 2 – Edició i programació del Festival 2n any
-> 1 lump sum per a cada WP
- Lliuraments (o deliverables) -> Programació del Festival i informe de les
activitats dutes a terme al llarg de l’any (pla d’activitat anual)
SUPER-RETROACTIVITAT: ES PODEN CONSIDERAR ELEGIBLES COSTOS INCORREGUTS A
PARTIR DE L’1 DE JUNY DE 2021, FINS I TOT SI S’HAN IMPLEMENTAT I PRODUÏT ABANS DE LA
DATA DE PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACTIVITAT I LA PREVISIÓ DE PRESSUPOST
CORRESPONENT.
ELS AJUTS EN CAP CAS NO ES CONCEDIRAN RETROACTIVAMENT A ACCIONS JA
COMPLETADES

MODALITATS DE FINANÇAMENT
• Import sol·licitat = 1 lump sum per WP X 2(WP any 1 + WP any 2)
• Pre-finançament del 50% (dels dos lump sums)
• Pagament de la diferència: al final del projecte
• Informació que es proporcionarà al WP1
• Calculadora de Lump sums -> 2 modalitats
- Festivals de curtmetratges
- Altres festivals (aquí s’inclou també l’animació, documentals, global i
juvenil)

ANNEXOS OBLIGATORIS DE LA SOL·LICITUD
SOL·LICITUD = Part A, B & C
+ els següents documents de suport
1) Annex Calculadora de lump sums (1 lump sum per WP)

ANNEXOS OBLIGATORIS DE LA SOL·LICITUD
2) Estadístiques a aportar en l’Annex ‘Informació sobre programació no
nacional’

CONSELLS
• Límit de pàgines = 70 pàgines + primer full del formulari de sol·licitud.
• Pareu atenció a les instruccions en verd perquè de vegades no són
d’aplicació per als Festivals europeus (inici de l’explicació amb “n/a”no aplica-)
• Esborreu les instruccions no rellevants per a aquesta modalitat de
suport a Festivals europeus.
• No cal omplir el “Pressupost estimat” en el formulari de sol·licitud
• En relació a l’Annex sobre programació europea no nacional, quan el
convertiu en PDF, assegureu-vos de seleccionar l’opció de conversió
adequada: ajustar full de càlcul a una sola pàgina”

