
European slate i mini-slate development

Redueix el risc, inverteix en talent & creativitat i dona 
suport al creixement



• El finançament en la modalitat Slate (o paquet de
projectes) com a base segura i flexible perquè els
productors treballin en diversos projectes en paral·lel,
seguint el ritme de cada projecte

• Permet als productors ampliar, diversificar, innovar i
consolidar la seva posició al mercat

Slate i mini-slate: Antecedents



• Mini-Slate: esquema específic per a països amb baixa
capacitat de producció audiovisual

• Des de pressupostos fixos fins a quantitats fixes
• Existència legal mínima de 36 mesos eliminats
• Es requereixen dues obres anteriors per a Slate (una per a

mini), PERÒ una gran quantitat d'obres per tirar endavant
• Treballs elegibles: mateix criteri, però es calcula que el

primer dia de fotografia principal és de 10 mesos

Slate i mini-slate: canvis principals



• Fomentar la competitivitat de les empreses productores
independents europees i augmentar el seu pes econòmic al
mercat

• Incrementar la capacitat dels productors audiovisuals per
desenvolupar projectes amb potencial per circular per Europa i
més enllà

• Facilitar la coproducció europea i internacional
• Donar la possibilitat a talents emergents de dirigir un

curtmetratge amb el suport d’empreses experimentades

Slate i mini-slate: Objectius



• Desenvolupament de projectes d’animació, documental
de creació o ficció amb:

• un alt valor creatiu i diversitat cultural

• un ampli potencial d’explotació transfronterera

• Destinat a l’explotació comercial: estrena a sala de cinema, emissió per
televisió o explotació a plataformes digitals (o multi-plataforma)

• Opcional: activitat de desenvolupament i producció per a un
curtmetratge d’un director emergent

Slate i mini-slate: Activitats finançades



Es recomana als sol·licitants:

• desenvolupar estratègies de màrqueting i distribució des del 
principi per millorar el potencial d’abast del públic

• cooperar (inclòs el co-desenvolupament) amb operadors de 
diferents països MEDIA

• reforçar la seva competitivitat tot consolidant la seva capacitat 
inversora en la fase de desenvolupament

• ampliar les seves activitats i la seva capacitat d’innovació per 
explorar nous camps i mercats

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

Slate i mini-slate: Activitats finançades



• Una posició més forta als mercats europeu i internacional 
per a les empreses que finalment són seleccionades

• Augment de:

• la qualitat

• la viabilitat

• el potencial transfronterer 

• valor de merca

per als projectes seleccionats 

Slate i mini-slate: Impacte esperat



SLATE MINI-SLATE

NOMBRE DE PROJECTES 3 a 5 + curtmetratge opcional 2 a 3 + curtmetratge 
opcionaloptional short

ACCÉS obert a tots els països MEDIA Limitat a països LCC – o amb baixa 
capacitat de producció) Grups A i B)

EXPERIÈNCIA PRÈVIA 2 treballs previs 1 treball previ

PRESSUPOST 15 097 288 4 000 000

DEADLINE 25 August 12 August

Slate vs. mini-slate

La resta (eligibilitat i criteris d’adjudicació, 
lump sums) és EXACTAMENT IGUAL. 



• Independent

• Europeu

• Empresa de producció audiovisual amb experiència recent en 
produir treballs que es distribueixen internacionalment. 

• Només sol·licituds per part de  candidats únics (mono-beneficiari)Un mateix 
candidat (com a líder) només es pot presentar a una de les línies de suport al 
desenvolupament i, per tant, haurà de triar a quina d’elles (Slate o mini slate o 
bé co-desenvolupament de projecte únic). Això si, podrà ser partner a d’altres 
sol·licituds al co-desenvolupament. Els candidats beneficiaris d’un Slate
anterior que hagin signat contracte els 12 mesos anteriors no es poden 
presentar a la convocatòria actual. 

Slate i mini-slate: Participants elegibles



• Independent: no pot estar controlada majoritàriament per un operador de
serveis audiovisuals, ja sigui en participació accionarial com en termes
comercials.

• Control majoritari: quan més del 25% de capital social pertany a un mateix
proveïdor de serveis audiovisuals o més del 50% en el cas de diversos
proveïdors

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

Slate i mini-slate: Participants elegibles



• Europeu: establert a

• Slate: un dels països participants a MEDIA

• Mini-slate: un dels països de baixa capacitat de producció 
del grup A o B que participen a MEDIA i que pertanyen 
directament o majoritàriament a nacionals de països MEDIA

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

Slate i mini-slate: Participants elegibles



27 EU MS
Àustria
Bèlgica

Bulgaria

Croàcia
Xipre
Rep. Txeca 
Dinamarca
Estònia
Finlàdia
França
Alemania

Grècia
Hongria
Irlanda
Itàlia
Letònia
Lituània
Luxemburg  
Malta  
Holanda
Polònia
Portugal  
Romania

7països associats
Islàndia
Nouega
Albània
Bòsnia Herzeg. 
Macedònia del Nord

Montenegro  

Sèrbia

Slate i mini-slate: Participants elegibles
Eslovàquia
Eslovènia
Espanya
Suècia

Grup A  
Grup B



• Empreses que puguin demostrar experiència recent en la producció de
treballs previs distribuïts internacionalment:

• Treballs previs -1 per a Mini-slate i 2 per a Slate- des de 2014 que
compleixin els següents requisits:

Que siguin projectes d’animació, ficció o documental de creació
(projecte únic o sèrie) d’una durada mínima de 24 minuts (en el cas
de treballs no-lineals no hi ha durada mínima)

Que s’hagi estrenat (abans de la data límit de presentació de
sol·licituds) a sales de cinema, emès per TV o per plataforma digital
a, com a mínim 3 països que no siguin el del propi candidat. En el
cas de l’emissió per TV (lineal) caldrà que s’hagi emès per 3 cadenes
diferents.

Totes les estrenes hauran de ser de naturalesa comercial. Així, les
projeccions a festivals no seran vàlides a aquests efectes.

Slate i mini-slate: Participants elegibles 



• Empreses que poden demostrar experiència recent en la 
producció d'obres distribuïdes internacionalment:

• L’empresa era

L’única empresa de producció

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

o bé, crèdit personal en els títols de crèdit com a productor o 
productor delegat (només CEO o accionista)

Slate i mini-slate: Participants elegibles



• Els treballs previs s’han de detallar a la base de dades MEDIA 
(igual que els treballs presentats per ser finançats). 

• Si els treballs anteriors no són elegibles = la sol·licitud tampoc
ho serà (és a dir, no es tindran en compte 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 supòsits
d’exclusió)

Slate i mini-slate: Participants elegibles 



• Desenvolupament de:
• Slate: mínim 3 i màxim 5 treballs elegibles
• Mini-slate: mínim 2 i màxim 3 projectes elegibles

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

• Sèries amb una estratègia de distribució i màrqueting conjunta s’hauran de 
presentar com a sèries en el seu conjunt.

• Primer dia de rodatge: mín. 10 mesos després del deadline

Slate i mini-slate: activitats elegibles

Destinat principalment a: Cinema TV/platforma digital Projectes interactius/no lineals 

ANI

Min. 60 minuts

Min. 24 minuts

Sense mínim DOC Min. 50 minuts

FIC Min. 90 minuts



• OPCIONAL: desenvolupament i producció d’un curtmetratge

• Curtmetratges d’ANI, DOC o FIC curts de màx. 20 minuts (únic o sèrie de format
curt)

• No hi ha previsualitzacions, pel·lícules publicitàries, pilots, tràilers, teasers ni demos

• El director ha de ser un talent emergent, és a dir, amb una certa experiència
professional, però que encara no hagi dirigit un projecte que pugui rebre subvencions,
buscant orientació i suport per fer el seu primer treball audiovisual comercial.

• Primer dia de rodatge o fotografia principal: després del deadline

• Si el curtmetratge no fos elegible, la sol·licitud continuaria sent-ho sempre i quan
compleixi totes les altres condicions establertes a la convocatòria

Slate i mini-slate: activitats elegibles



• L’empresa sol·licitant ha de ser propietària de la majoria dels drets
(inclosos els drets d’adaptació, si s’escau) relacionats amb tots
els projectes mitjançant un contracte signat (en cas de
coproducció europea, es permet un repartiment igualitari de drets)

• Durada: normalment no més de 36 mesos (es poden prorrogar 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 formulari de sol·licitud

Slate i mini-slate: 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

• Vídeos de música i videoclips

• Videojocs, llibres electrònics i llibres interactius

• Pel·lícules per a estudiants i treballs de graduació

Slate i mini-slate: 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:

Slate i mini-slate: altres condicions

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



• Els lumps sumps (o imports fixes) per projecte depenen del
gènere, el tipus i, per a ficció, la mida dels projectes

• Subvenció màxima de la UE = suma dels lump sums que
s'apliquen als projectes individuals inclosos a la sol·licitud

• Lumps sums basats en dades dels projectes de Slate
seleccionats durant l'últim període del programa.

• Prefinançament: si la capacitat financera és bona, el 70%

Slate i mini-slate: finançament



Short film: EUR 10 000

Slate i mini-slate: finançament

Format Pressupost 
estimat de 
producció 

ANI DOC FIC

Projecte 
únic

≤ 5M
EUR 55 000 EUR 30 000

EUR 45 000

> 5M EUR 60 000

Sèrie

≤ 5M

EUR 60 000 EUR 35 000

EUR 55 000

> 5M and ≤ 20M EUR 75 000

> 20M EUR 100 000



• Criteris d’adjudicació molt similars però organitzats de manera 
diferent i més concisa

1. Rellevància (35 punts)

2. Qualitat del contingut i activitats (30 punts 

3. Gestió del projecte (20 punts)

4. Difusió (15 punts)

• Introducció al llindar general: 70/100

• Noves prioritats transversals sobre ecologia i diversitat

• Màrqueting: centreu-vos en l’estratègia per arribar al públic en 
una etapa inicial

Slate i mini-slate: avaluació



1. Rellevància (35 punts)

a) Rellevància i valor afegit de l’Slate proposat per millorar la posició
de l’empresa al mercat europeu i internacional: (15 punts)

• enfocament de la coproducció

• col·laboració amb actors de diferents països, inclosos països
amb una baixa capacitat de producció

• visibilitat als principals festivals de cinema i mercats físics i en
línia

• capacitat per augmentar la facturació de l’empresa

• capacitat per augmentar el nombre, l'ambició o la mida dels
projectes en desenvolupament

Slate i mini-slate: criteris d’adjudicació



b) Capacitat de l’empresa per adaptar-se a un panorama
audiovisual competitiu i canviant, tot innovant les seves activitats en
termes de gèneres, formats, plataformes, talents emergents o nous
territoris (10 punts)

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

d) 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)

Slate i mini-slate: criteris d’adjudicació



2. Qualitat del contingut i les activitats (30 punts)

a) Qualitat i potencial creatiu de les obres de l’Slate (15 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

Slate i mini-slate: criteris d’adjudicació



b) Potencial per arribar al públic a l’àmbit europeu i internacional (15
punts)

• Crida transnacional, inclòs el públic en línia, del concepte/tema de les
obres

• Potencial de les obres 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 els partners no nacionals

Slate i mini-slate: criteris d’adjudicació



3. Gestió del projecte (20 punts)

a) Qualitat de l’estratègia de desenvolupament: adequació del pla de
desenvolupament, calendari pressupost de desenvolupament a les
necessitats de cada treball audiovisual (10 punts)

b) Qualitat de l’estratègia de finançament: (10 punts)

• Adequació dels costos de producció de cada treball i en relació amb
el seu propi pressupost de desenvolupament

• Adequació de l’estratègia de finançament
 Comparada 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

Slate i mini-slate: 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 en
relació a: (10 punts)

• el públic objectiu identificat

• els mètodes de distribució previstos

• els socis de distribució existents o previstos

• consciència dels mercats, visió europea / internacional

• rellevància de l'elecció dels territoris

Slate i mini-slate: criteris d’ajudicació



• Qualsevol sol·licitud consistirà en: 

• 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 el KPI vinculades a l'empresa sol·licitant

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

• Annexos obligatoris (descarregats juntament amb la part B)

Slate i mini-slate: com sol·licitar l’ajut



• Annexos obligatoris:

Calculadora dels Lump sum: calcula l’import màxim de la
subvenció de la UE basada en els projectes inclosos a la
sol·licitud (plantilla obligatòria)

Dossier creatiu dels projectes presentats per rebre subvenció
(plantilla obligatòria)

Prova de propietat dels drets (i quan s’escaigui també drets
d’adaptació) per a tots els projectes presentats

Document de suport referents a la coproducció, distribució i
finançament dels projectes de l’Slate

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

Slate i mini-slate: Com presentar una sol·licitud



• Part B: Una definició correcta dels “Work packages” o paquets 
de treball i dels lliuraments són elements crucials per obtenir la 

subvenció completa de la UE
• Work packages: 1 per projecte (p. Ex., 4 DOC + curt = 5 WP)

• Lliuraments: materials creatius, de finançament i de màrqueting 
actualitzats

• Les fites (o indicadors) i els lliuraments: 

• Es gestionaran des del Portal del sistema de gestió de les subvencions

• Estaran reflectits a l’Annex 1 del contracte de subvenció 

• Els lliuraments s’hauran d’efectuar al llarg de la vida del projecte

Slate i mini-slate: com presentar una sol·licitud



• Lliuraments:

• 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)

• Lliurament obligatori: identificador estàndard interoperable

• Lliuraments recomanats:

Desenvolupament creatiu actualitzat

Actualització del treball de recerca realitzat i del material visual

Actualització sobre el personal artístic / càsting clau

Pressupostos i calendari de finançament i producció actualitzats

Estratègies de distribució i màrqueting actualitzades

Enllaç al treball final, en cas que s’hagi produït

Slate i mini-slate: com presentar una sol·licitud


