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ASPECTES CLAU

• Pressupost disponible: 4.000.000 EUR
• Durada del projecte: entre 12 i 18 mesos
• Percentatge de cofinançament: 60%
• Cronograma:

• Termini:
• Avaluació:
• Informació resultats avaluació:
• Signatura del contracte:

05 d’octubre 2021 17:00 h
Octubre-Desembre 2021
Gener 2022
Març 2022

• Subvenció basada en el pressupost (costos reals, amb costos unitaris i 
costos indirectes del 7%).



ORIGEN

• Aquesta convocatòria és la continuació de l’Acció 2 de l’anterior convocatòria 
de Promoció de treballs europeus en línia

Acció 1. Suport a activitats de promoció, màrqueting i marca de serveis de VOD s 

Acció 2. Col·laboració transfronterera entre serveis de VoD europeus

Actció 3. Suport a estratègies innovadores i eines online per a la circulació, distribució i promoció 
de treballs audiovisuals europeus incloent-hi iniciatives de desenvolupament d’audiències que es 
focalitzin en estratègies innovadores i participatives amb l’objectiu d’ampliar l’audiència dels 
films europeus. 



OBJECTIUS  DE   LA  CONVOCATÒRIA

Suport a
Xarxes d’operadors europeus de VoD (Video on Demand) que 

projectin un percentatge significatiu de treballs audiovisuals 

europeus no nacionals. 



OBJECTIUS  DE  LA  CONVOCATÒRIA 

L’objectiu de l’acció és incrementar la 
col·laboració transfronterera entre serveis 

europeus de VoD ja existents.



Definició de plataforma VOD

Servei

que permet als espectadors 

seleccionar treballs audiovisuals

d’un servidor central

per visionar

en una pantalla remota

per streaming i/o descàrrega.



RESULTATS ESPERATS

• Enfortir la col·laboració transfronterera entre plataformes europees de VoD
mitjançant activitats conjuntes/col·laboratives per tal d’augmentar l’audiència
online de contingut audiovisual europeu.

• Enfortir l’atractiu de les plataformes europees de VoD elegibles per a arribar a
audiències que traspassin fronteres i el consum online a una escala més gran.

• Millorar la circulació digital i el consum de contingut europeu, tot incrementant-
ne la visibilitat, la descoberta i el protagonisme.

• Desenvolupar nous models de negoci i aconseguir economies transfrontereres
de gran abast i escala.



ACTIVITATS A FINANÇAR

Accions conjuntes/col·laboratives transfrontereres
amb l’objectiu de millorar la competitivitat i l’atractiu de plataformes europees de
VOD que ofereixin un percentatge significatiu de treballs audiovisuals europeus no
nacionals.

així com incrementar l’accessibilitat, la visibilitat, la descoberta i el protagonisme
de contingut europeu per a una audiència global més àmplia (europea i
internacional).

es prestarà una atenció especial a les candidatures que presentin estratègies
adequades per garantir l’equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la
representativitat.



CRITERIS D’ELEGIBILITAT- SOL·LICITANTS

Presentació de sol·licituds:

• per part d’un consorci integrat per com a mínim 3 candidats (beneficiaris;
entitats afiliades no), que compleixen amb les condicions següents: un mínim de
3 entitats de, com a mínim, 2 països elegibles diferents

O BÉ

• Per part d’una única plataforma de VoD amb capacitat d’oferir els seus serveis
a, com a mínim, 2 països elegibles diferents.



CRITERIS ELEGIBLES – SOL·LICITANTS

Les plataformes de VoD sol·licitants hauran de presentar una dimensió europea
mínima al seu catàleg:

>> un catàleg o catàleg agregat (en el cas de diverses plataformes de VoD
integrades dins el consorci) que inclogui:

• com a mínim un total de 1000 títols europeus disponibles

• almenys un 30% de treballs audiovisuals de països que participen a MEDIA

• treballs audiovisuals de, com a mínim, cinc països que participin a MEDIA i que representin
almenys cinc idiomes oficials diferents de la Unió Europea.



CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Rellevància: (40 punts)

• La rellevància del projecte pel que fa als objectius, en concret l’objectiu de millorar la
visibilitat, descoberta i protagonisme del contingut europeu i el potencial d’assolir audiències
globals (15 punts)

• El valor afegit del projecte en comparació amb l’actual posició i activitats de la plataforma
(es) de VoD implicada(es) (10 punts)

• L’abast, mida i dimensió europea de la plataforma(es) de VoD implicada(es) inclosa la
participació diversa de països i del seu catàleg (10 punts)

• L’adequació de les estratègies per garantir l’equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la
representativitat, tant en el propi projecte/contingut en si com en la forma de gestionar
l’activitat (5 punts)



CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Qualitat del contingut i les activitats: (30 punts)

• L’adequació de la metodologia als objectius perseguits pel projecte, inclòs l’anàlisi de mercat, els
termes de la cooperació en el marc de la plataforma(es) implicada(es), i el “timing” de les
activitats (10 punts)

• La qualitat i els aspectes innovadors de la promoció, el màrqueting i d’altres activitats -
incloses les tècniques i eines desplegades – per tal de promocionar el contingut europeu i
incrementar l’audiència global de les plataformes europees de VoD (10 punts)

• La viabilitat i rendibilitat del projecte (10 punts)



CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Gestió del projecte: (10 punts)

L’extensió de l’accionariat de la plataforma, l’intercanvi de coneixement dins i més enllà de les 
plataformes de VoD participants així com la distribució de rols i responsabilitats pel que fa als 
objectius de l’acció (10 punts).



CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Difusió: (20 punts)

• La metodologia proposada per assolir l’impacte i els resultats del projecte, per compartir
bones pràctiques, compartir els beneficis de l’acció amb més plataformes europees i per
optimitzar la visibilitat del suport europeu (10 punts)

• La metodologia proposada per definir estratègies apropiades a mig termini per tal d’aconseguir
la sostenibilitat dels serveis de VOD implicats (10 punts).



PAGAMENTS

• Pre-finançament del 70 % a la signatura del
contracte

• Pagament final del 30 % restant després de
la presentació de l’informe final

• Sense informes ni pagaments intermitjos



PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
• Les propostes han d’estar completes:

• Formulari de sol·licitud Part A— conté informació administrativa sobre els participants (futur
coordinador, beneficiaris i entitats afiliades) i el pressupost resumit del projecte (a emplenar
directament online)

• Formulari de sol·licitud Part B — conté la descripció tècnica del projecte (cal descarregar-
lo del Portal del sistema de presentació de sol·licituds, completar-lo i després tornar-lo a
pujar al sistema)

• Part C —conté dades addicionals del projecte (cal omplir-ho directament)



PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

• annexos obligatoris i documents de suport (cal pujar-los al Portal):

• llistat de projectes previs (projectes clau per als darrers 4 anys) (formulari pdf gratuït) ;

• Informació sobre subscripcions, ingressos i catàleg (document Excel);

• anàlisi de mercat inclosa una previsió d’ingressos, de nombre de subscriptors, estratègia de
preus, costos mitjans per a l’adquisició de nous subscriptors i la mitjana de la durada de la
subscripció (formulari pdf gratuït);

• Declaració de propietat i control.



PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

• QUÈ  HI  HA  DE  NOU ?:

• Work packages / Lliuraments / fites o indicadors:

• WP1: Activitats de coordinació

• WP2: Desenvolupament d’eines (software i altres)

• Wp3: Activitats de comunicació i màrqueting 

• Wp4: Activitats comuns per incrementar la fidelització dels clients 


