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CALENDARI I TERMINI

• Convocatòria publicada a FTOP el 02/06/21
• Convocatòria disponible des de l’11/06/21
• Data límit de presentació de sol·licituds: 24/08/2021
• Avaluació: setembre-novembre 2021
• Informació sobre l'avaluació: desembre de 2021
• Signatura del contracte de subvenció: febrer de 2022
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 CONTINUÏTAT global

No hi ha grans canvis pel que fa als criteris
d’adjudicació i l’objectiu principal continua sent
el mateix:

Fomentar i donar suport a la distribució el més
àmplia possible de pel·lícules europees no
nacionals recents, tot animant els agents de vendes i
els distribuïdors de cinema, especialment, a invertir
en la promoció i distribució adequada..



Què hi ha de 
nou?

«Les activitats que es finançaran són campanyes 
de distribució cinematogràfica  i/o online 
paneuropea, de pel·lícules europees elegibles fora 
del seu país d'origen, coordinades per l'agent de 
vendes de la pel·lícula.»

Condició: "La majoria de les campanyes nacionals
de distribució haurien de ser per a estrenes en 
sales de cinema".



Què hi ha de nou?

SOL·LICITUDS A TRAVÉS DEL 
PORTAL FUNDING & TENDER 
OPPORTUNITIES (FTOP)*

• Durada dels projectes: de 
24 a 36 mesos

• Fins al 70% dels costos de 
distribució coberts

• Data de llançament a partir 
de 10 setmanes després 
de l’enviament

• Pressupost simplificat per 
als agents de vendes (amb 
un 7% de costos 
indirectes sobre els 
costos totals)



Què hi ha de nou?
Taula de puntuació per gènere:



Què hi ha de 
nou?

Pel que fa al monitoratge:

• Increment del primer prefinançament: 60%

• 2n prefinançament: 20% => sense cost d'auditoria (basat en un informe
de prefinançament: s'ha d'haver invertit el 70% del primer
prefinançament)

• Ja no calen informes provisionals: l’informe d’auditoria (i els costos
relacionats) només s’ha de presentar una vegada per a l’informe final.



Què hi ha de nou?

Pel que fa al monitoratge:

• Els tercers no confirmats (distribuïdors) podran ser confirmats a l’etapa
de monitorització (si n’hi ha) per a territoris que no van proporcionar
una carta d’intencions



CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
RELLEVÀNCIA DE LES ACTIVITATS

(45 PUNTS)

Activitats de promoció i coordinació per
part de l’agent de vendes per fomentar
l’estrena paneuropea coordinada així com
la cooperació amb l’empresa productora, la
producció de material comú, la coordinació
de la data de llançament, els esdeveniments
del mercat, l’estratègia transfronterera, etc.
Aquest subcriteri examinarà el pla d’acció
com a part del projecte, però també en totes
les altres accions ja realitzades en la
preparació de la sol·licitud

Qualitat de l'agrupació tenint en compte
l'experiència de l'agent de vendes en
projectes paneuropeus, el nombre de
distribuïdors implicats, la seva experiència i
el grau d’ implicació en el projecte.

Dimensió europea i internacional del
projecte: estratègia global de l'agent de
vendes, cobertura geogràfica, diversitat
cultural i lingüística, tenint en compte la
nacionalitat de la pel·lícula. Aquest subcriteri
tindrà en compte tota la difusió del projecte,
inclosa la distribució cinematogràfica i/o en
línia: dimensió europea de l’agrupació de
tercers, però també estrenes confirmades i
col·laboracions amb plataformes o festivals
en línia que estiguin fora del suport a tercers
però que amplien l’abast del projecte
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10 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 manera de gestionar l’activitat
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

QUALITAT DE CONTINGUT I ACTIVITATS
(30 PUNTS)

DIFUSIÓ 
(10 PUNTS)

GESTIÓ DE PROJECTES 
(10 PUNTS)



11M EUR

PRESSUPOST DISPONIBLE

IMPORT INDICATIU

MÀXIM PERCENTATGE DE CO-FINANÇAMENT: 90% DELS
COSTOS ELEGIBLES

LES DESPESES INCORREGUDES PODEN SER CONSIDERADES ADMISSIBLES A PARTIR
DE L’1 DE GENER DE 2021, FINS I TOT SI S’HAGUESSIN PRODUÏT ABANS DE LA DATA DE
PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD



CONSELLS PER A LA PREPARACIÓ DE 
PROPOSTES

FAMILIARITZA’T AMB LA CONVOCATÒRIA I LA NOVA 
PLANTILLA DE SOL·LICITUD I ELS ANNEXOS AL

PORTAL FUNDING AND TENDER!

NOVETATS:

WORK PACKAGES –WP- (O PAQUETS DE TREBALL)
LLIURAMENTS 
INDICADORS



WORK PACKAGES A FILMS ON THE MOVE

Nous conceptes per familiaritzar-te amb aquesta part B de la 
sol·licitud:

Work packages, lliurament (i també fites o indicadors)

 Concepte de “work packages” (subdivisió del projecte):

WP 1 - Coordinació del projecte i despeses de l'agent de vendes (obligatori) 

WP 2 - Suport a tercers (obligatori)



WORK PACKAGES A FILMS ON THE MOVE

Work Package 1 – Coordinació del projecte
i despeses de l’agent de vendes (obligatori)

=>Exemples de lliuraments:

Informe de coordinació (incloses les activitats de coordinació, per
exemple, butlletins informatius)

Enllaç a material promocional (darrer tràiler internacional, dossier
de premsa ...)



WORK PACKAGES A FILMS ON THE MOVE

 WP 2 – suport a tercers (obligatori)

=>Exemples de lliuraments:

• Sol·licituds de pagament
• Evidències d’estrena a sales de cinema (ressenya de premsa, enllaç a anunci 

de llançament)
• Proves de publicació en línia de VOD 
• Enllaç a material promocional
• Resultats de taquilla…



ANNEXOS OBLIGATORIS

• Llistat de projectes anteriors (projectes clau dels
darrers 4 anys)

• Acord internacional de vendes de les pel·lícules

• Cartes d’intencions dels distribuïdors que han adquirit els
drets cinematogràfics de l’agent de vendes en què es
detallen els costos de P&A

• PDF amb informació sobre pel·lícules / treballs de la
base de dades d’Europa Creativa MEDIA



ANNEX PEL·LÍCULA / TREBALL: A DESCARREGAR DE LA 
NOVA BASE DE DADES DE PEL·LÍCULA («MEDIA DB»)
Des del servei d’enviament en línia, heu d’anar a la nova base de dades de pel·lícules 
“Media DB” per recollir un dels annexos (PDF amb informació sobre pel·lícules / treballs 
de la base de dades Europa Creativa MEDIA):



LA NOVA BASE DE DADES MEDIA («MEDIA DB»)

• Per a accions relacionades amb la pel·lícula o el treball

• Seleccioneu una pel·lícula existent o creeu-ne una de nova

• Afegiu al fitxer els tercers, els seus P&A i les seves sol·licituds individuals de 
subvenció a MEDIA 

• Es generarà un annex que s’haurà de pujar al sistema de tramitació de les 
sol·licituds 

• Base de dades de pel·lícules centralitzada que permet rastrejar totes les 
informacions de les pel·lícules, des del desenvolupament fins a la distribució


