
TV and online content

Suport a la programació de qualitat i 
la innovació pel que fa al contingut i el finançament 



• En el període 2014-2020:

• Del total de 780 sol·licituds elegibles se’n van seleccionar 340 (un
43,59%)

• La major part de les sol·licituds elegibles procedien de 6 països

• En els darrers anys hi ha més diversitat de sol·licituds: canvi positiu
que volem acompanyar

• Paraules clau per als canvis::

• Permetre l'accés a projectes més diversos i que es trobin en una
etapa anterior

• Centreu-vos en la qualitat i la diversitat

TV and online content: antecedents



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

• Facilitar les coproduccions europees i internacionals dins del
sector televisiu i en línia

TV and online content: Objectius



• Reforçar la independència dels productors en relació
amb les cadenes de TV i les plataformes digitals

• Millorar la col·laboració entre operadors de diferents països
MEDIA

• Suport a la producció d'obres d’alta qualitat adreçades a:

• una àmplia distribució internacional (emissió lineal i no lineal)

• promoció a un públic ampli

• Particular atenció a projectes amb aspectes innovadors
en continguts i finançament, que mostrin un clar vincle
amb l'estratègia de distribució

TV and online content: objectius- Activitats finançades



• Increment de la producció d'obres europees d'alta qualitat per a
distribució per TV i en línia

• Augment del nombre de coproduccions

• Millora de la cooperació entre operadors de països MEDIA,
incloses cadenes de TV.

• Augment de públic per a obres europees

TV and online content: Impacte esperat



• Deadline: 25 d’agost de 2021

• Resultats: Febrer de 2022

• Pressupost: 17 611 312

• Durada dels projectes: 24 o 36 mesos (en el cas de sèries de
més de 2 episodis). Es permet ampliar la durada, sempre i quan
es justifiqui adequadament i si es presenta i s’aprova una
esmena prèvia)

TV and online content: Calendari i pressupost



• Independent

• Europeu

• Empreses de producció audiovisual

• Sol·licitant únic o consorci, però si és consorci: el coordinador
ha de ser el productor majoritari de l'obra en termes de propietat
de drets

• si és 50/50, el coordinador ha de ser productor delegat

TV and online content: participants elegibles



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

• Control majoritari: quan més del 25% del capital social que té un únic proveïdor de
serveis audiovisuals (50% en el cas de diversos proveïdors)

• Europeu: establert en 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 determinarà la
nacionalitat

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

TV and online content: participants elegibles



• Activitats de producció per a projectes únics o
sèries

• Destinats principalment a l’explotació per TV
o en línia

• Durada mínima:

• Ficció: 90 minuts

• Animació: 24 minuts

• Documentals de creació: 50 minuts

TV and online content: activititats elegibles



• Les obres dissenyades per ser una sèrie s’han d’enviar com a
sèries

• El primer dia de rodatge o fotografia principal: haurà de ser
posterior a la data de publicació de la convocatòria (3 de juny)

• Produït amb la participació significativa de professionals
nacionals i/o residents a països que participen a MEDIA

TV and online content: activitats elegibles



TV and online content: activitats elegibles 
Ficció Documental Animació
Director/Líder del projecte 3 Director/Líder del projecte 3 Director 3
Autor/(guió)guionista/Creador 3 Autor/(guió)guionista/Creador 3 Autor/(guió)guionista/Creador 3
Actor 1 2 Compositor 1 Compositor 1
Actor 2 2 Disseny de producció 1 Editor 1
Actor 3 2 Director de fotografia 1 So 1
Compositor 1 Editor 1 Artista guió gràfic (Storyboard) 2
Disseny de producció 1 So 1 Dissenyador de personatges 2
Director de fotografia 1 Localització de rodatge 1 Supervisor d’animació 2
Editor 1 Localització de post producció 1 Director artístic 1
So 1 Director tècnic 1
Localització de rodatge 1 Localització estudi 1
Localització de post producció 1 Localització de post producció 1
Total 19 Total 13 Total 19



• Participació d’empreses de radiodifusió (lineals i no lineals):

• Mínim 2 de 2 països MEDIA

• Contractes o cartes d’interès vinculants (LOC o letters of
Commitment), que incloguin les condicions, el preu de la llicència i el
període.

• Període de llicència:

• Pre-vendes: màxim 7 anys

• Co-producció: màxim 10 anys

• Co-producció: només si

• La inversió financera és superior a la inversió mitjana d’altres socis

• Està implicat en l'organització i la gestió económica

TV and online content: activitats elegibles



• Mín. 40% del finançament garantit de fonts de tercers:

• Que comptin amb una carta d’interès o LOC vinculant signat

• Cadenes de TV, distribuïdors, fons i inversors de renda variable

• Tax shelter: s’accepta si es confirma mitjançant documents
acreditatius dels organismes competents

• La inversió pròpia del productor i dels coproductors NO compta com a
font de finançament per al projecte

• La subvenció de MEDIA tampoc

• Coproducció: es requereix un contracte o un deal-memo

• Com a mínim el 50% del finançament total estimat ha de
provenir de països participants a MEDIA

TV and online content: 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

• Projectes ja finançats per Eurimages

• Produccions pensades originalment com a obres de cinema

TV and online content: activitats elegibles 



• Capacitat financera: disposar de recursos suficients i
estables 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 en cas que:

TV and online content: altres condicions

el sol·licitant hagi tergiversat la informació necessària
com a condició per participar o no va proporcionar aquesta
informació



• Lump sum o import fixe personalitzat: establert després
d’aplicar una taxa de cofinançament del 15% a un pressupost
detallat verificat i aprovat

• Import màxim de l’ajut:

• Documental de creació: 300 000 €

• Animació: 500 000 €

• Ficció: dependrà del pressupost de producció elegible

• < 10M: 500 000 €

• 10M – 20M: 1M €

• > 20M: 2M €

TV and online content: Finançament



• Costos de les entitats afiliades elegibles:

• qualsevol entitat legal que estigui:

• Sota el control directe o indirecte d’un 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 participen en l'acció amb drets i
obligacions similars, però que no signen el contracte de subvenció i, per
tant, no es converteixen pròpiament en beneficiaris

• rebran una part de la subvenció de la UE i, per tant, han de complir les
condicions de la convocatòria i ser validades, però no compten amb els
criteris mínims d’elegibilitat per a la composició del consorci

TV and online content: Finançament



• Prefinançament: normalment 60% (tots els pagaments a
través del coordinador)

• Podem decidir dividir el prefinançament

TV and online content: Finançament



• Criteris d’adjudicació
1. Rellevància (30 punts)

2. Qualitat del contingut i les activitats (35 punts)

3. Gestió del projecte (5 punts)

4. Difusió (30 punts)

• Introducció d’un llindar general: 70/100

TV and online content: Avaluació



1. Rellevància (30 punts)

a) Dimensió europea del finançament del projecte (15 punts)

• Grau de cooperació entre operadors de diferents països

• Percentatge de finançament no nacional

• Estratègies del productor i esforços realitzats per aconseguir el
finançament confirmat

• Originalitat i innovació de l'estructura de finançament

• Diversitat geogràfica i lingüística dels socis implicats, tenint en compte
també les mides del mercat

TV and online content: criteris d’adjudicació



b) Coproducció europea (5 punts)

• Existència de coproducció europea entre dues empreses
productores de països diferents

• Nivell de cooperació en aspectes creatius

• Cooperació entre països de diferents mides de mercat, inclòs un soci
del grup A o grup B de baixa capacitat de producción (o LCC), i
distribució de la subvenció MEDIA entre coproductors

TV and online content: criteris d’adjudicació



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)

TV and online content: criteris d’adjudicació



2. Qualitat del contingut i les activitats (35 punts)

a) Qualitat artística del projecte (15 punts)

• Innovació, rellevància, originalitat, qualitat general del
tema / format / tractament

• Qualitat del pitch / tràiler

• Per a la segona i altres temporades de la sèrie: qualitat
dels nous desenvolupaments de les històries i els
personatges

TV and online content: criteris d’adjudicació



b) Qualitat global i finançament del projecte (5 punts)

• Viabilitat del projecte

• Adequació del pressupost respecte al tipus de projecte

• Coherència entre el pressupost i el finançament

• Potencial per arribar al públic en l’àmbit europeu i internacional
(15 punts)

• Caràcter transnacional del concepte / tema de l'obra

• Abast de públic confirmat a través de les televisions implicades

• Potencial per arribar a públic nadiu jove i digital (nens,
adolescents i adults joves)

TV and online content: criteris d’adjudicació



3. Gestió de projectes (5 punts)

• La distribució dels rols i responsabilitats de l'equip productiu i
creatiu, inclosa l'adequació de la col·laboració en relació amb
els objectius del projecte

• Per als projectes d'animació, es valorarà la ubicació de l'obra
d'animació per fomentar l'ús d'estudis europeus

TV and online content: criteris d’adjudicació



4. Difusió (30 punts)

a) Qualitat de la participació del distribuïdor (10 punts)

• Experiència i trajectòria del distribuïdor implicat en projectes
similars

• Participació financera i risc assumit pel distribuïdor (és a dir,
quantitat de MG o Garantia Mínima)

• En cas que la productora actuï com a distribuïdor: experiència i
trajectòria del productor com a distribuïdor

TV and online content: criteris d’adjudicació



b) Qualitat de l'estratègia de distribució (15 punts)

• Coherència i rellevància de l’estratègia de distribució

• Adequació de l’estratègia en relació amb el tipus de treball

• Coherència pel que fa les estimacions de vendes

• Nombre de cadenes de TV interessades en l'adquisició de
l'obra

TV and online content: criteris d’adjudicació



c) Qualitat de l'estratègia de promoció i màrqueting (5 punts)

• Coherència i rellevància de les estratègies de promoció i màrqueting
desenvolupat per tal de promocionar el projecte i cercar públic

• Estratègies de màrqueting Business to Consumer (B2C) i
estratègies de promoció innovadores cap al públic, incloses les
estratègies de promoció en línia i de xarxes socials

• Adequació del pressupost de promoció

TV and online content: criteris d’adjudicació



• Qualsevol sol·licitud ha de constar de:

• Part A: Informació administrativa (però també durada i import màxim de la
subvenció).

• Part B: part tècnica del projecte (informació que permet avaluar els
criteris d'adjudicació) + definició de 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 demanar l’ajut

• Annexos obligatoris (descarregats juntament amb la part B)

TV and online content: Com sol·licitar l’ajut 



• Annexos obligatoris:

Taula pressupostària detallada (plantilla obligatòria)

Presentació creativa del projecte, inclòs l'enllaç al tràiler / teaser

Estructura de finançament de la producció (plantilla obligatòria)

Fonts de finançament confirmades i (si s’escau) contractes de
coproducció

Altres cartes d'intencions relacionades amb les estratègies de
distribució i finançament

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

TV and online content: Com sol·licitar l’ajut



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

• Els WP estan vinculats amb:

• Activitats / tasques i, per tant, costos i part de la subvenció de la UE

• Fites/indicadors i lliuraments

• Un cop s'hagi completat un WP, el resultat s'avaluarà a
través dels lliuraments presentats

TV and online content: Com sol·licitar l’ajut



• Lliuraments (o deliverables):

• 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 degudament identificats a la pròpia
convocatòria

TV and online content: Com sol·licitar l’ajut



• Estructura dels “work
packages":

• WP 1: Gestió i coordinació del 
projecte

• WP 2: Pre-producció (només 
quan s’escaigui)

• WP 3: Producció

• WP 4: Post-producció,
impressions i lliurament 

• WP 5: Comunicació i difusió 

TV and online content: Com sol·licitar l’ajut



• Lliuraments (deliverables) mínims:

• WP 1: Estructura actualitzada de finançament de la producció i
còpia del contracte signat amb la cadena principal

• WP 2: Declaració d’inici de rodatge o primer dia de fotografia principal

• WP 3: Declaració sobre el final del rodatge

• WP 4: Carta d'acceptació del material de la cadena principal i enllaç al
material produït

• WP 5: material de promoció (tràiler, pòster, fotografies, etc.) i
declaració de drets d'autor més recent de l'agent de vendes

• També l’identificador estàndard interoperable

TV and online content: Com sol·licitar l’ajut


