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Editorial
Com sabeu, el programa MEDIA 2007/2013 arriba, aquest proper mes de desembre a la seva fi. El nou
MEDIA 2014/2020 encetarà el seu camí el proper mes de Gener del 2014 i estarà dins (a l’igual que CULTURA i l’eina de finançament transversal) el programa EUROPA CREATIVA. La previsió és que el programa
MEDIA tingui un mínim del 56% del pressupost a aprovar d’EUROPA CREATIVA (1.460 milions d’euros).
Com sabeu, la feina de MEDIA Antena Catalunya és informar-vos i donar assessorament sobre l’accés al
finançament. És per això que dedicarem aquest darrer número de l’eMEDIACat a un especial sobre les
línies MEDIA 2014/2020.
Com podeu veure, l’objectiu és que tingueu de forma molt resumida, i en català, els principals conceptes
de cada convocatòria. A la mateixa plana trobareu els enllaços al nostre lloc web on podreu baixar la versió
íntegra de les guidelines originals en anglès i català així com presentacions i respostes a FAQ.
Acompanyant cada línia trobareu exemples de beneficiaris de MEDIA 2007/2013. L’objectiu és veure com
el programa MEDIA impacta sobre els projectes així com compartir l’experiència amb futurs beneficiaris.
Tots aquells que estan familiaritzats amb MEDIA saben que el calendari amb les dates límits de quan
s’obren i tanquen les convocatòries acostuma a repetir-se cada any durant els set anys que dura el període
d’actuació. En aquest sentit, aquest any 2014 serà una mica diferent ja que serà una suau transició que ens
donarà l’oportunitat de veure com funcionen les noves propostes. L’objectiu és assolir un calendari habitual
a partir del 2015.
El proper 17 de gener del 2014 tindrà lloc un acte de presentació d’EUROPA CREATIVA a Barcelona. De
tota manera, durant tot l’any, organitzarem esdeveniments, taules i jornades informatives per a què us
familiaritzeu amb les novetats de les noves línies. Una de les coses que són evidents és la voluntat de
simplificació. Per exemple, anem cap a un futur on les candidatures seran paperless, on no caldrà facilitar
cada cop les dades de l’empresa gràcies al registre ECAS.
Des de la nostra oficina, també us volem donar el missatge de continuïtat. Us continuarem mantenint informats puntualment via assessoraments al despatx, xarxes socials, notícies al nostre web, mailings específics, gràcies al nostre servei de subscripció a banda de les jornades i la nostra presència a esdeveniments.
Evidentment, adoptarem el nom del nou programa i la nostra oficia canviarà el nom, de MEDIA Antena
Catalunya a Creative Europe Desk, però les funcions seran les mateixes.
Ens espera un any emocionant on donarem la benvinguda al programa a nous beneficiaris (com les empreses que es dediquen als videojocs) i on treballarem en col·laboració amb els nostres companys de
CULTURA. Esperem viure’l amb vosaltres intensament. Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes.
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Europa Creativa s’estructura en tres parts:
1. El subprograma Cultura: sector cultural i creatiu (arts, patrimoni, literatura, música...), que té al voltant de 453,2 milions
d’euros fins a l’any 2020, que és el 31% del pressupost total. Es donarà suport a tres tipus d’accions: projectes de cooperació
transnacional, traducció d’obres literàries, xarxes i plataformes.
2. El subprograma MEDIA: sector audiovisual i cinematogràfic, dotat amb 818,7 milions d’euros, que es correspon amb el 56%
del pressupost global.
3. El component trans-sectorial: s’hi destinen 190 milions d’euros, o el 13% del pressupost global. Per finançar la implementació
d’un fons de garantia financera dotat amb 121 milions d’euros, que seran administrats pel Fons Europeu d’Inversions.
Pel 2014, el pressupost del programa és de 178,6 milions d’euros (vegeu el desglossament en el gràfic).
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El subprograma MEDIA Europa Creativa inclou 12 capítols de suport:
Formació, Desenvolupament, Videojocs, Televisió, Coproducció, Accés a mercats, Distribució Automàtica,
Distribució Selectiva, Agent de vendes, Xarxes de cinema, Festivals, Desenvolupament d’audiències, V.O.D. i
Stands.
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ajut a

la FORMACIÓ
DESTINATARIS

Organismes europeus (empreses privades, organitzacions sense afany de lucre, associacions, fundacions, consells municipals, etc), actius en el sector audiovisual i registrats en algun país membre del subprograma MEDIA.
Les “persones físiques” no seran considerades “elegibles”.

PROPOSTES
ELEGIBLES I
CRITERIS
D’ADMISSIÓ

Es fomenten les activitats formatives que tinguin com a objectiu la formació i millora dels coneixements i la
interactivitat entre els professionals europeus del sector audiovisual per a que esdevinguin cada cop més competitius en el marc del mercat internacional. En concret en els camps següents:
- Desenvolupament de l’audiència, màrqueting, distribució i explotació
- Gestió financera i comercial per tal d’estimular l’accés al finançament
- Desenvolupament i producció
- Oportunitats i reptes del canvi digital
Els contractes que s’estableixen entre els candidats seleccionats (beneficiaris) i el subprograma MEDIA
s’anomenen FPA o Framework Partnership Agreement (Acord marc de cooperació) i són per a una durada de 2
anys. Aquest tipus de contracte permet al beneficiari una planificació a més llarg termini així com una estabilitat financera per a implementar accions anuals repetides durant 2 anys. Malgrat l’esmentat acord marc, els
beneficiaris hauran de presentar sol·licituds anuals amb el corresponent pressupost, etc.
Aquestes activitats formatives poden ser des de tallers a esdeveniments de networking,
sessions de coaching i formació online, etc.
L’aportació comunitària no podrà ser superior al 60% del total dels costos elegibles (75% en el cas de les
accions internacionals)

CRITERIS DE
SELECCIÓ I
TIPUS D’AJUT

Els candidats hauran de disposar de fonts de finançament estables i suficients per tirar endavant el projecte
proposat.
L’Agència analitzarà, entre d’altres, la capacitat operativa i financera del sol·licitant.
Pel que fa als criteris de concessió de l’ajut, s’aplica la següent valoració (que sumen un total màxim de 100 punts):
• Rellevància del contingut: 30 punts
• Qualitat del contingut i les activitats: 40
• Disseminació de resultats/impacte: 10
• Qualitat del projecte: 20
Es tracta de subvencions.

FORMA DE
PAGAMENT

El pagament s’efectua en 2 fases:
• Prefinançament corresponent al 70% de l’ajut en un termini de 30 dies a comptar des de la signatura del
contracte.
• Pagament de la resta en funció de la despesa real efectuada d’acord amb els informes finals presentats.
L’aportació financera de l’Agència no podrà ser superior al 60%/del total de costos elegibles. Excepcionalment
(accions específiques a nivell internacional) es podrà arribar fins al 80%.

CALENDARI

Publicació de la convocatòria:
• 18 de desembre de 2014
Termini de presentació de sol·licituds:
23/05/2014
Els sol·licitans seran informats del resultat del procés de selecció al setembre de 2014.
La signatura del contracte entre les parts tindrà lloc a l’octubre de 2014.
Les activitats s’hauran d’iniciar entre l’1 de setembre de 2014 i el 30 de juny de 2015.
La durada màxima del projecte/període d’elegibilitat és de 12 mesos. Excepcionalment es pot concedir una
pròrroga de 6 mesos. En aquests casos doncs, la durada màxima seria de 18 mesos.
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Entrevistem a Aintza Serra,
Directora del programa

Four Corners,
que ha rebut el
suport MEDIA a la
Formació.
Heu rebut el suport MEDIA a la formació, pel
programa Four Corners. Quan vau decidir demanar aquest ajut i per què?
Fa 7 anys que organitzem el programa Four
Corners. Vam decidir demanar l’ajut perquè :
- L’ESCAC i les escoles que ens acompanyen
en el programa (Regent’s School, NATFA i
Metropolia) creiem en la importància de
totes les iniciatives formatives i complementàries que facilitin als seus alumnes el
pas de l’escola a la indústria.
- Al’ESCAC ja ho fèiem a nivell nacional amb el programa
Òpera Prima (Lo mejor de mi, Tres dies amb la família, Blog
i Eva) Volíem aprofitar l’ajut de MEDIA per crear un programa internacional on les escoles i els seus alumnes es
retroalimentessin de la formació rebuda, de les seves experiències i de la seva cultura, per promoure una futura
indústria cinematogràfica europea.
- El programa Four Corners és un programa de desenvolupament de projectes a diversos nivells: idea i concepte,
escriptura de guió, producció, màrqueting i packaging de
la pel·lícula. A Four Corners els alumnes tenen una relació
constant i directa amb professionals reconeguts i en actiu
de la indústria audiovisual europea, que tutelen els seus
projectes alhora que els confronten amb es seus valors i
mancances a fi de fer-los créixer. Els projectes es defineixen i creixen com a possibles futures pel·lícules amb un
valor de producte audiovisual clar i distintiu. Els alumnes
creixen com a futurs cineastes europeus.

Call 02/2011 –
Formació
205.794,85€

Quins elements
creieu que van ser decisius perquè MEDIA
us atorgués aquest suport?
Creiem que la proposta del programa és força interessant
i hi té cabuda, perquè dóna als participants més formació i
els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a continuar
amb la seva formació més acadèmica i pràctica. La vinculació escola-indústria és essencial. Ja s’han produït vàries pel·
lícules desenvolupades a Four Corners.
Quins són els beneficis de poder comptar amb el suport
del programa MEDIA?
El segell MEDIA sempre s’ha considerat un segell de qualitat
i, comptar amb el seu suport, ajuda a que el programa agafi
pes i nom.
El suport econòmic de l’ajut ens permet dedicar més recursos i contractar millors professionals a les àrees de formació, tutories i master classes. Permet als alumnes tenir més
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Els objectius d’un programa com Four Corners són els de formar els estudiants de cinema participants, més enllà del que
fan a les escoles. Poder treballar durant un any amb tutors i
experts del món professional els seus propis projectes i veure
com funciona el desenvolupament d’un projecte al món real,
en un mercat global. Garantir la formació professional per a la
inserció en el mercat audiovisual és primordial, formació que
no es pot donar només dins de les aules.
Per al futur, a Four Corners ens agradaria poder fer una tasca
de seguiment i tutoria més activa dels projectes desenvolupats. Ens agradaria cercar més fons per a, per exemple, fer un
seguiment tutoritzat de l’escriptura dels guions (que ara acaben, com a molt, amb un tractament o una primera versió).
El desenvolupament d’un primer llargmetratge és una tasca dura, on els autors i productors es confroten a la pròpia
realització professional alhora que a la inserció en un mercat que, ara i sempre, ha patit les inconstàncies polítiques,
econòmiques i culturals dels moments històrics de
cada país. És però,

recursos per desenvolupar el projecte (teasers, pòsters...).
Permet també treballar amb la col·laboració d’altres esdeveniments de pes internacional i industrial reconeguts, com ara
el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya,
a Sitges, on els alumnes viuen una veritable immersió en la
indústria audiovisual del moment.
Com tria l’ESCAC les ciutats on es portaran a terme els 4
tallers de Four Corners? I com trieu els 12 projectes que hi
participaran?
Les 4 ciutats on es duen a terme els tallers, són les 4 ciutats
on es troben les escoles que participen com a socis al programa. Actualment, aquestes escoles són: NATFA (Bulgaria), Regent’s School (Londres), Metropolia (Helsinki) i ESCAC (Barcelona). Dues de les escoles estan vinculades a Four Corners
des del seu inici, on es va treballar la gènesi del programa en
diferents reunions prèvies a la primera presentació a MEDIA.
ESCAC té un contacte actiu i constant amb
les escoles de cinema de tot el món mitjançant la xarxa CILECT i d’altres. Hem buscat,
precisament, la diferència cultural entre els
països i escoles del programa, però garantint que la formació dels alumnes sigui superior i els permeti assolir els continguts i
objectius de Four Corners.
Els projectes es trien mitjançant un tribunal que en fa la selecció seguint certs
criteris com: la qualitat de la història i el
concepte, la viabilitat del projecte i la
seva adecuació a un programa de formació.
Quins són els objectius del projecte? I
quins reptes de futur té Four Corners?
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gràcies a aquestes dificultats, on germinen els autors i els productors forts, capaços de crear pel·lícules que siguin productes d’interès local o global, però reconegudes. A Europa tenim
el talent però de vegades a nivell local ens manca l’impuls.
Impuls en mitjans econòmics i en legislació, principalment.
Per sort, MEDIA ens dóna ambdues coses.
Creiem que Four Corners és una oportunitat única per a molts
futurs creadors i productors europeus.
I, per últim, qualsevol anècdota, consell, suggeriment, idea,
etc. que vulgueu afegir, serà ben rebuda.
7 anys donen per molt, sobretot aquests últims 7 anys... Four
Corners ha viscut en directe la crisi europea i mundial dels últims temps.
Hem viscut a fons la crisi a Grècia quan no sabíem si tindríem vols per tornar als nostres països ni hotels per a dormir.
Quan els alumnes i els professors de l’escola de Tessalonika
han suplert les mancances del seu govern i institucions i ens
han ajudat en tot.
Hem superat el tancament de l’espai aèri durant l’erupció del
Eyjafjallajökull quan els nostres alumnes i tutors no podien
tornar als seus països després del taller de l’ESCAC.
Hem afrontat la pujada de 3 punts de l’IVA espanyol al bell
mig del programa del 2012, a més de la constant inflació a

cat

diferents països del programa.
I la trista “caiguda” i substitució del programa d’algunes escoles per manca de recursos. Malgrat fer tot el possible per
evitar-ho.
Però hem superat tots aquests impediments i la relació amb
el personal de MEDIA ha estat sempre impecable en la resolució de dubtes i problemes.
Amb claredat i rapidesa.
L’equip MEDIA de Brussel·les ha estat un gran ajut per Four
Corners, un company en el dia a dia del programa. L’equip de
Barcelona també ha canalitzat les qüestions puntuals quan
s’han presentat.
MEDIA té fama de ser una institució amb una excessiva i sens
dubte necessària burocràcia. Les tasques de coordinació d’un
organisme així no deuen ser fàcils. Des de Four Corners volem
agraïr que, darrere els formularis i protocols, hi hagi persones que
són grans professionals però que també saben comprendre i
atendre les diferències, necessitats i situacions que es presenten.
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AJUT AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
INDIVIDUALS I PAQUETS DE PROJECTES

(single i SLATEFUNDING)
Empreses de producció audiovisual europees independents que estiguin legalment constituïdes almenys 1 any abans
(si opten a la categoria de Single) o 3 anys (en el cas de la categoria Slate: de 3 a 5 projectes) de la data de presentació
de la sol·licitud i que sigui la titular majoritària dels drets del projecte.
Les empreses hauran d’acreditar:

DESTINATARIS

• Modalitat Single: que han produït una obra audiovisual que s’ha distribuït comercialment (cinema o TV) durant els 2
anys previs a la data de publicació de la convocatòria.
• Modalitat Slate: que han produït una obra audiovisual durant els 5 anys anteriors a la data de presentació de
sol·licituds i que s’hagi distribuït o retransmès per tv en un mínim de 3 països diferents al país del sol·licitant en
els 2 anys anteriors a la data de publicació de la present convocatòria. En el cas dels països grans, com Espanya,
l’experiència elegible haurà de ser de com a mínim 2 projectes.

Una mateixa empresa només pot presentar una
sol·licitud per convocatòria (1 deadline) i triar en quina
de les 2 modalitats (Single o Slate).

OBRES
ADMISSIBLES
I CRITERIS
D’ADMISSIÓ

CRITERIS DE
SELECCIÓ
I TIPUS D’AJUT

Llargmetratges de ficció, animació i documentals de
creació per a cinema amb una durada mínima de 60
minuts.
Ficció-drama-per a TV (projectes únics o sèries) amb
una durada mínima de 90 minuts.
Animació per a TV (projectes únics o sèries) amb una
durada mínima de 24 minuts.
Documentals de creació per a TV (projectes únics o
sèries) amb una durada mínima de 50 minuts (durada
mínima per episodi en el cas de les sèries: 25).

Les candidatures seran avaluades mitjançant un sistema
de puntuació ja establert i detallat a les pròpies bases de
la convocatòria (capítol 8). Aquest sistema de puntuació,
tant per a la modalitat de Single (o projecte únic) com
d’Slate (o paquet de projectes) contempla tant punts de
tipus selectiu (com ara la qualitat del/s projecte/s) com
d’altres de caràcter automàtic (punts extra), com el fet de
pertànyer a un país amb baixa capacitat de producció.
Per tal de demostrar tant la capacitat operativa com
financera de l’empresa sol·licitant cal que aquesta
presenti una sèrie de documentació en funció de si l’ajut
sol·licitat és inferior o superior a 60.000€.
L’aportació financera (subvenció) no podrà ser superior
al 50% del total dels costos elegibles per al desenvolupament del/s projecte/s.

La data d’inici de rodatge haurà de ser a partir de 8
mesos a comptar des de la data de presentació de la
sol·licitud. Totes les despeses produïdes a partir de la
data de l’inici de rodatge no seran elegibles.
Les sol·licituds d’ajut per imports inferiors a 70.000€
(per a l’Slate) no seran elegibles.

Aportacions màximes a atorgar en cada cas:
•S
 ingle:
- animació (60.000€)
- Documental (25.000€)
- Ficció:
- fins a 50.000 (films amb pressupost igual o superior a 1,5 M)
- fins a 30.000 (films amb pressupost inferior a 1,5M)
•S
 late (3 a 5 projectes):
- 70.000 - 200.000€
- per a slates tot documentals: màxim 150.000€
- Cada projecte entre 10.000 i 60.000€
L’acceptació de la candidatura, per part de la Comissió, no vol dir necessàriament la concessió de la suma
sol·licitada. En cap cas l’import de l’ajut concedit no pot
superar l’import sol·licitat.

FORMA DE
PAGAMENT

- 70% de l’ajut concedit, en els 30 dies següents a la signatura del contracte per ambdues parts i la recepció de possibles garanties requerides;
- El saldo restant, després de la presentació i aprovació per part de la Comissió, d’un informe final.
Si l’import de la despesa final del beneficiari resulta ser inferior a la prevista inicialment, l’aportació de la Comissió es
reduirà de forma proporcional.

CALENDARI

• Publicació de la convocatòria:
10 de desembre 2013
• Terminis de presentació de candidatures:
Single:
1r) 28 de febrer de 2014
2n) 6 de juny de 2014
Slate:
28 març de 2014
• Comunicació als sol·licitants:
Single:
1r termini: juny 2014
2n termini: octubre 2014

Slate:
Juliol 2014
•S
 ignatura contracte: 1 mes després de la comunicació
als interessats.
• Inici de l’acció: data de presentació de la sol·licitud
•D
 urada màxima/període elegibilitat: fins a 30 mesos
a comptar des de la data de presentació sol·licitud,
prorrogable en casos excepcionals fins a 6 mesos més.
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Entrevistem a Óscar Pérez,
Call 31/2012de Getsemaní Produccions, single
que ha rebut el suport MEDIA al
desenvolupament de Projecte
individual pel documental The

development
10.000,00 €

Cholesterol Promenade.

realitat aliena i molt particular. El nostre projecte està estretament lligat a un lloc i a una comunitat amb un ritme i un
temps propi que estem compartint i assimilant mentre desenvolupem les nostres idees.

D’on sorgeix The Cholesterol Promenade?
The Cholesterol Promenade sorgeix de la necessitat de relacionar la crisis econòmica i social amb la vulnerabilitat de l’espai natural que ens envolta. Els grans banquets i els excessos
podrien ser la representació d’una celebració apocalíptica,
una Grande Bouffe particular en un espai, el Delta de l’Ebre,
que desapareix dia a dia engolit pel mar.

Quins elements creieu que van ser determinants perquè
MEDIA us atorgués l’ajut?
Creiem que la originalitat de la nostra proposta així, com la
universalitat del tema han fet possible aquesta gran oportunitat. Tot i que el nostre projecte es desenvolupa en un petit
poble de Catalunya, la crisi econòmica i mediambiental són
fets malauradament comuns a tot el món.

En quin estat es troba exactament el vostre projecte?
Actualment, ens trobem en plena immersió, coneixent i
convivint amb possibles personatges del nostre documental. Alhora que escrivint i anotant qualsevol situació que
pugui ser susceptible de ser filmada. Per nosaltres és molt
important formar part de la realitat que ens disposem a
afrontar com a cineastes.

Què creieu que ha aportat l’ajut al projecte i a la productora?
Esperem que aquest ajut no només repercuteixi en la complexitat i profunditat del projecte, sinó també en l’interès
que pugui generar en festivals i televisions d’arreu del món.
MEDIA és un segell de qualitat que sens dubte facilitarà la
presentació internacional del nostre treball.

Quan vau decidir demanat l’ajut MEDIA al desenvolupament de projectes individuals?
Vam decidir demanar l’ajut MEDIA després de rebre l’interès
de la Sari Volanen, commisioning editor de YLE (Finlàndia),
que ens ha estat assessorant i donant suport des del començament.

Quina és la vostra experiència amb el programa MEDIA?
Havíeu comptat amb l’ajut MEDIA en altres línies o convocatòries?

De quina manera creieu que ajudarà al projecte haver estat
beneficiaris d’aquest ajut?

Getsemaní Produccions és una productora molt jove i fins
ara no havíem tingut l’oportunitat ni el privilegi de comptar
amb l’ajut MEDIA, tot i que des d’un inici l’hem considerat
essencial i prioritari.

L’ajut ha aportat confiança i sobretot tranquil·litat per poder
reflexionar alhora que ens ha permès endinsar-nos en una
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Entrevistem a

Oriol Gispert
i Marta Palacín, de La

Lupa Produccions, que ha rebut el
suport MEDIA al desenvolupamnet de
Projecte individual pel documental

The Qian’s Obsession.
Call 31/2012Promotion/
Access to
Markets
28.451,00 €

D’on sorgeix Qian’s Obsession?
A l’octubre del 2012, els directors Oriol Martínez i Enric Ribes van trobar-se
amb Oriol Gispert de La Lupa Produccions per explorar les possibilitats d’un
tema que havien conegut a la Xina
mentre rodaven el seu darrer curtmetratge La Ciudad de Gao Peng.
Es tractava de saber qui eren aquells
xinesos que feien castells. Eren els treballadors d’una colònia textil situada a
Hangzhou, Xina.
De seguida li vam veure el potencial
documental. Seguint el rastre dels castells vam descobrir aquesta fàbrica tan
curiosa i el seu director únic, Qian An
Hua, un home obsessionat en la felicitat dels seus treballadors. D’aquí el
títol, Qian’s Obsession.

e
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Amb el rerefons dels castellers, el
documental farà un retrat d’aquesta peculiar fàbrica a través dels seus
treballadors i del seu líder. La història
conclourà a l’octubre del 2014 quan els
anomenats Xiquets de Hangzhou vinguin a competir a la biennal castellera
de Tarragona. Serà un fet històric.
Quan vau decidir demanat l’ajut MEDIA al desenvolupament de projectes
individuals?
Vam decidir demanar l’ajut MEDIA a la
passada primavera, aprofitant l’últim
termini del 2013 per al Desenvolupament de projectes individuals.
Què creieu que ha aportat l’ajut al
projecte i a la productora?

Primer de tot, un ajut com aquest, a
nivell de productora et confirma la
idea que tens una bona historia. De
cara a fora, a l’hora de buscar finançament, t’ajuda a legitimar el projecte
i a donar-li solidesa. A part, li dóna la
dimensió europea i internacional que
desitjàvem.
El més important, però, és que et proporciona els recursos econòmics per
començar a desenvolupar el projecte.
Quins elements creieu que van ser
determinants perquè MEDIA us atorgués l’ajut?
Creiem que el punt fort és la historia
que volem explicar, el tema que volem tractar i l’enfocament artístic del
documental. A part, creiem que hem

generat un disseny de desenvolupament sòlid.
De quina manera creieu que ajudarà
al projecte haver estat beneficiaris
d’aquest ajut?
L’ajut ens permetrà traballar de la manera òptima la fase del desenvolupament.
En quin estat es troba exactament el
vostre projecte?
Estem en la fase del desenvolupament, buscant finançament a nivell internacional pels mercats i parlant amb
possibles coproductors.
Pel que fa al contingut ens restaria algun viatge més per a localització i definició de personatges.
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Quina és la vostra experiència amb
el programa MEDIA? Havíeu comptat amb l’ajut MEDIA en altres línies o
convocatòries?
És la primera vegada que com a
productora sol·licitem l’ajut del pro
grama MEDIA.
I, per últim, qualsevol anècdota, consell, suggeriment, idea, etc. que vulgueu afegir, serà ben rebuda.
Ens va anar molt bé la participació al
programa Sources per tal de definir el
contingut. També la reunió amb l’Helena Moreno que ens va ajudar a potenciar els punts forts del projecte.

ajut a conceptes i
desenvolupament de projectes

de videojocs

DESTINATARIS

OBRES
AdmissibleS
I CRITERIS
D’ADMISSIÓ

CRITERIS DE
SELECCIÓ
I TIPUS D’AJUT

FORMA DE
PAGAMENT

CALENDARI

Empreses de producció europees independents que puguin demostrar experiència prèvia en el camp dels videojocs.
L’empresa sol·licitant haurà de demostrar que ha completat i distribuït comercialment un videojoc previ. Aquest treball previ s’haurà d’haver distribuït durant els dos anys anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria.
L’empresa ha de demostrar que detenta la major part dels drets del projecte per al que demana l’ajut, per la qual cosa
haurà de presentar un contracte que cobreixi els drets del material artístic inclòs en la sol·licitud.
En el cas que es tracti d’una adaptació d’un treball ja existent, el candidat haurà de demostrar que ostenta la major
part del drets d’adaptació.
No seran elegibles les Fundacions, Instituts, Universitats, Associacions i d’altres entitats de carácter públic, grups
d’empreses i/o persones físiques.

Només seran elegibles aquells videojocs destinats a ser explotats comercialment.
El seu contingut digital haurà de permetre un alt grau d’interactivitat amb un component narratiu, original creatiu i innovador en comparació amb d’altres treballs ja existents, potencial comercial i ambiciós en relació al mercat europeu
i internacional, etc.
La primera versió “jugable” del projecte presentat no podrà sortir abans que hagin transcorregut un mínim de 8
mesos a comptar des de la data de presentació de sol·licituds.
No seran elegibles les obres de referència (com ara enciclopèdies, atles, catàlegs, base de dades, etc), programes
educatius, revistes, projectes de promoció turística, etc.

Les candidatures presentades seran avaluades en funció de la taula de puntuació que es detalla al capítol 8 de la
present convocatòria de propostes.
Ajut financer de fins a un màxim del 50% del total de costos elegibles.
Import de l’aportació en aquesta modalitat de subvenció:
• entre 10.000 i 50.000€ per al desenvolupament del concepte (prototipus)
• entre 10.000 i 150.000€ per al desenvolupament del projecte
No es poden obtenir les 2 modalitats de suport per al mateix videojoc.
Per tal de sol·licitar l’ajut, els candidats s’hauran de registrar en un Portal creat amb aquesta finalitat. El sistema els
donarà, automáticament, un codi d’identificació.
Un mateix projecte no es pot beneficiar de més d’una subvenció amb fons de la Unió Europea.
- un prefinançament de fins al 70% de l’import de l’ajut concedit, en el termini de 30 dies a comptar des de la notificació de la Decisió o la signatura del contracte per ambdues parts i la recepció i aprovació de possibles garanties
requerides;
- 30% restant quan l’Agència Executiva a Brussel·les (EACEA) hagi rebut els informes finals.
Tal i com estableixen les bases, quan les despeses siguin finalment inferiors a les previstes, l’Agència descomptarà
la diferència i, en aquest cas, l’empresa haurà de reemborsar la quantitat corresponent, d’acord amb el que s’hagi
pressupostat a l’avançada.

• Publicació convocatòria:
18 desembre 2014
• Termini de presentació de candidatures:
28/03/2014
• Comunicació als sol·licitants:
Juliol 2014
• Calendari previst signatures de contractes:
Agost 2014
• Data inici de l’acció: termini presentació de sol·licituds.
Màxima durada de l’acció/costos elegibles: fins a 30 mesos després de la data de presentació de candidatures.
Excepcionalment es pot concedir una prórroga de fins a 6 mesos més.

Més informació al nostre lloc web
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El futur impacte del

programa de la Unió Europea
de suport als sectors

cultural i creatiu 2014-2020
Per a conèixer l’impacte econòmic i social que tindrà el nou programa marc Europa Creativa, format
pel subprograma MEDIA i el programa CULTURA, juntament amb un instrument transversal de garantia financera, la Comissió Europea ha elaborat un document de treball que avalua aquest impacte.
El document analitza els tres components del programa: CULTURA, MEDIA i INSTRUMENT DE GARANTIA FINANCERA.
Entre els impactes econòmics descrits

en aquest document hi trobem:

les obres audiovisuals i una major
• Una circulació més elevada de
europeu.
competitivitat del sector audiovisual
ts de videojocs podran benefici• Els desenvolupadors independen
mercats de més gran escala i
ar-se de nous mercats en creixement,
una ampliació de l’audiència.
t pels agents de vendes permetrà
• Un fort augment del finançamen
un gran potencial de compraque aflorin agents de venda forts amb
venda en els mercats internacionals.
de canals de distribució enfortirà la
• Un suport específic a un nombre
europeu en aquest àmbit on la
competitivitat del sector audiovisual
és forta, en relació als nous mercompetència amb els EUA i l’Àsia
cats, tecnologies i models de negoci.

Pel què fa a l’impacte social:
a major
• Els consumidors disposaran d’un
a una
oferta d’obres europees, donant lloc
e.
major diversitat cultural i pluralism
at de les
• S’espera millorar la competitivit
menempreses audiovisuals europees, aug
ció de
tar els seus coneixements, la crea
or, conxarxes i la professionalitat en el sect
ocupavertint-se en un impacte positiu en
ll de la
ció, en particular en termes de nive
qualitat de l’ocupació.

ecífic a les mesures de desenvo• S’espera que el suport directe i esp
el nombre de consumidors de
lupament de l’audiència faci créixer
projectes europeus.
à l’accés al finançament per als
• L’ús d’instruments financers millorar
etent que s’enforteixin les seoperadors del sector audiovisual, perm
ial comercial dels seus projectes.
ves capacitats financeres i el potenc
augmentarà i el sector esdeD’aquesta manera, la circulació d’obres
de la producció audiovisual.
vindrà més competitiu, sobretot el
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Com puc trobar més informació?
http://ec.europa.eu/creative-europe
# CreativeEurope
Podeu descarregar-vos aquest document a través d’aquest enllaç.

AJUT A LA

DIFUSIÓ PER TV
DESTINATARIS

OBRES I
ACCIONS
ELEGIBLES

TIPUS D’AJUT

Productores europees de TV independents registrades en un dels països membres del subprograma MEDIA.
S’entén per independent quan no més del 25% de l’empresa pertany a una cadena de TV (o bé el 50% pertany
a diverses cadenes).
Les empreses elegibles han d’estar registrades com a productora audiovisual com a mínim 36 mesos abans
de sol·licitar l’ajut i han de poder demostrar experiència prèvia. A més, en cas de coproducció, ha de ser el soci
majoritari.
El sol·licitant ha de demostrar que ha produït un treball previ i que s’ha difós internacionalment durant els 2
anys anteriors a la publicació de la convocatòria.
Queden exclosos organismes com ara Fundacions, Instituts, Universitats, Associacions o d’altres entitats
d’interès públic.
Qualsevol treball de ficció, animació, o documental de creació produït majoritàriament per una empresa registrada en un país membre de MEDIA, i que compti amb una participació significativa de professionals d’aquests
països (d’acord amb la taula de puntuació que s’especifica a la convocatòria). Els projectes han de tenir una
durada mínima que s’especifica a les bases de la present convocatòria de propostes.
L’obra audiovisual que es presenta haurà de ser una producció per a TV en la que hi participin un mínim de 3
cadenes establertes en 3 països diferents que participen a MEDIA.
La implicació de les cadenes s’haurà de demostrar mitjançant contractes o cartes d’interès vinculants.
La sol·licitud s’ha de presentar, com a molt tard, el dia d’inici de rodatge.
L’acció/elegibilitat de costos es pot perllongar fins a una durada màxima de 24 mesos (o 36 en el cas de les
sèries) a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. L’acció s’inicia 6 mesos abans de la data de
presentació de la sol·licitud.

Es tracta d’una subvenció:
•P
 er a animació i ficció: pot cobrir fins a un 12,5% del total de costos elegibles, amb un sostre màxim de 500.000 €.
•P
 er a documentals: pot cobrir fins a un 20% del total de costos elegibles, amb un sostre màxim de 300.000 €.
•N
 omés en els casos de coproduccions de sèries de ficció (mínim 6 episodis d’una durada mínima de 45 minuts c/u)
amb amb un pressupost superior a 10.000.000€ es pot arribar a sol·licitar un ajut per import d’1.000.000 €.

FORMA DE
PAGAMENT

Normalment el pagament s’efectua en 2 cops:
• Prefinançament del 60% en els 30 dies següents a comptar des de la confirmació per escrit de l’inici del
rodatge/producció.
• Pagament de l’import restant quan l’Agència aprovi els informes finals.

CRITERIS
SELECCIÓ

Els candidats hauran de disposar de fons estables i suficients per tirar endavant el projecte proposat.
Es comprovarà la capacitat operativa i financera de l’empresa. La documentació a presentar dependrà de
l’import sol·licitat.
Les sol·licituds seran avaluades d’acord amb la taula de puntuació que es detalla a les bases de la present convocatòria (cap.8):
• Rellevància/valor afegit: 30 punts
• Qualitat del contingut: 30
• Comunicació/màrketing: 30
• Qualitat de l’equip: 10
A més, hi haurà també punts extres de caràcter automàtic.

CALENDARI

• Publicació de la convocatòria:
10 de desembre de 2013
• Terminis presentació de candidatures:
28 de febrer de 2014
13 de juny de 2014
• Informació als sol·licitants: 4 mesos després de la data de presentació de sol·licituds (juny i octubre).
• Signatura del contracte: un mes després a comptar des de la data d’informació als candidats (juliol i novembre).
• Durada màxima de l’acció / Període d’elegibilitat de costos:
Des de 6 mesos abans del termini fins a 24 mesos després. En el cas de sèries el període s’estén fins a 36
mesos després.
Per tant, la durada màxima de l’acció serà de 30 mesos (42 en el cas de les sèries), ampliables en casos excepcionals i prèvia aprovació per part de l’Agència, 6 mesos més.
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Entrevistem a Sumpta Ayuso, cap
de producció de JWProductions,
que ha rebut el suport MEDIA a Difusió
per televisió peR Al documental

I will be murdered.

Aquest era el primer cop que us presentàveu a l’ajut MEDIA a Difusió per
tv. Ara que ja heu estrenat el documental i que s’ha pogut veure a diversos països, quin creieu que és el resultat d’haver rebut aquest ajut?
MEDIA ha estat molt important per finançar el projecte, juntament amb la
BBC i Televisió de Catalunya, van ser
els primers en estar interessats en que
el projecte anés endavant.
Després, varem rebre el suport necessari per part del personal de MEDIA per
aconseguir completar el dossier que
ens va portar a l’aprovació definitiva.
En quins països s’ha pogut veure ja el
documental?
El documental està fent la ronda de
Festivals en aquests moments. S’ha
vist al festival Hot Docs de Toronto,
al Documenta de Madrid, al Festival
Internacional de Cinema de Guanajuato (Mèxic) i al de Lima (Perú), entre
d’altres. Durant el mes d’octubre s’ha
pogut veure als Festivals Internacionals de Cinema de Chicago, Sao Paulo
i Corea del Sud.

Festival, fins a molts països de l’Amèrica Llatina. A Europa, la trajectòria de
Festivals ha estat més discreta.
En quines televisions s’ha vist, o es
podrà veure, el film? Quin preveieu
que serà el recorregut?
Fins ara s’ha vist a la BBC al Regne Unit,
DR Dinamarca i Canal+ Espanya.
Està previst que es vegi a TVC, TVE,
SVT Suècia, RTS Suïssa i també a Austràlia i Israel.
Tenim una distribuïdora, Java Films,
que l’està promocionant en aquests
moments en els mercats de televisió.
Quines condicions penseu que ha de
tenir un projecte per a poder sol·licitar
l’ajut MEDIA a Difusió per televisió?
La condició bàsica és el suport de les
televisions europees.

En una entrevista anterior ens afirmàveu que I will be murdered estava destinat a un públic internacional: quines
reaccions hi ha hagut als països on
s’ha pogut veure? Heu notat diferències, segons els països on s’ha emès el
documental?
Sense saber ben bé perquè, el documental ha estat molt ben rebut a Amèrica, des de Canadà, on es va fer l’estrena a HOTDOCS, passant pels Festivals
dels EUA, el Chicago Film Festival i
el Michael Moore’s Traverse City Film
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Call 23/2011
Tv Broadcasting
70.000,00 €

SUPORT A LA DISTRIBUCIÓ TRANSNACIONAL DE PEL·LÍCULES EUROPEES

ESQUEMA DE SUPORT “SELECTIU”
DESTINATARIS

Grups d’empreses de distribució cinematogràfica/ distribuïdor de cinema
Hauran de ser grups integrats per un mínim de set distribuïdores europees provinents de països MEDIA i que distribueixin el
film en el seu propi territori.
Tots els grups han de comptar amb la figura del coordinador, que serà el responsable de presentar la sol·licitud.
Un distribuïdor pot optar també per afegir-se a un grup de distribució ja creat i que ja hagi rebut aquest ajut per a la distribució del film (en un deadline anterior). Aquesta mesura no s’aplicarà a projectes de països grans (Alemanya, Espanya, França,
Itàlia i Regne Unit).
Hi ha 2 categories de grups de distribució:
1. Categoria film petit: de pressupost inferior a 3 milions €
2. Categoria pel·lícula mitjana: pressupost igual o superior a 3 milions € (o fins a 10 milions en el cas dels països grans).
Campanyes per a la distribució transnacional de films europeus elegibles presentats per un grup de distribuïdors elegible i
coordinats per l’agent de vendes del film presentat.

OBRES
ADMISSIBLES
I CRITERIS
D’ADMISSIÓ

CRITERIS DE
SELECCIÓ
I TIPUS D’AJUT

Requisits del film a distribuir:
• Qualsevol obra recent de ficció – mínim 60 minuts – així com pel·lícules d’animació i documentals, que compleixi les
condicions següents:
– que el primer copyright sigui com a mínim del 2011
– que el contingut no sigui alternatiu (òperes, concerts...), de caràcter publicitari, pornogràfic, racista o que faci apologia de la
violència.
– els films provinents dels 5 grans països hauran de tenir un pressupost màxim de 10 milions d’€.
– haver estat produïda majoritàriament per un o diversos productors de països membres del Programa MEDIA. Les empreses hauran de demostrar-ho. Es tindrà en compte, entre d’altres, el control creatiu, els drets d’explotació...
– comptar amb una participació significativa de professionals dels Estats membres del Programa MEDIA. Es considerarà
“participació significativa” quan l’obra obtingui un mínim del 50% dels punts establerts a la taula de la pàgina 8 de les
bases de la present convocatòria.
El suport selectiu no es pot acumular amb la reinversió en despeses de distribució (mòdul 3) del suport automàtic per al
mateix film.
Aquesta modalitat d’ajut és incompatible amb el finançament de qualsevol altre programa de la Unió o Eurimages (Consell
d’Europa).

L’import de l’aportació financera vindrà determinat per l’Agència, i calculat en funció de la dimensió de l’estrena en cada territori específic. Per a calcular-ho l’Agència aplicarà els valors establerts a la taula que es detalla a la pàgina 15 de les bases de la
present convocatòria i que s’ha fixat en funció del nombre de projeccions.
Per tal de demostrar tant la capacitat operativa com financera de l’empresa sol·licitant cal que aquesta presenti una sèrie de
documentació en funció de si l’ajut sol·licitat és inferior o superior a 60.000€.
L’aportació financera (subvenció) no podrà ser superior al 50% del total dels costos elegibles per al desenvolupament del/s
projecte/s.
L’acceptació de la candidatura, per part de la Comissió, no vol dir necessàriament la concessió de la suma sol·licitada. En cap
cas l’import de l’ajut concedit no pot superar l’import sol·licitat.

Les modalitats de pagament i reemborsament de l’ajut vindran determinats en els convenis signats entre l’Agència i el
beneficiari.

FORMA DE
PAGAMENT

CALENDARI

El pagament de la contribució financera s’efectuarà normalment en dos trams:
– el 60 % (prefinançament) en els 30 dies següents a la rebuda de la Decisió o la signatura del contracte de finançament i
un cop rebuts tots els justificants sol·licitats.
- El pagament de la quantitat restant s’efectuarà un cop finalitzada l’acció i un cop aprovats els informes finals.

• Signatura contracte: 1 mes després de la comunicació als
interessats.
• Inici de l’acció (primera estrena):
1) a partir data sol·licitud de l’ajut
2) Ídem i com a molt aviat el 2 de maig de 2014.
• Durada màxima de l’acció/període elegibilitat: fins a
18 mesos a comptar des del termini de presentació de
candidatures. Excepcionalment l’Agència pot concedir una
pròrroga de 6 mesos més.

•P
 ublicació convocatòria:
– 10 desembre 2013
•T
 erminis presentació candidatures:
1) 28 de febrer 2014
2) 2 de juliol de 2014
•C
 omunicació als sol·licitants:
1) juliol 2014
2) novembre 2014

Més informació al nostre lloc web

16

e

cat

Entrevistem a IRENE VISA, DE
PACO POCH CINEMA, QUE HA REBUT
EL SUPORT SELECTIU PER CAMILLE

CLAUDEL, 1915.

CALL 21/2012
SUPORT
SELECTIU –
8.000,00 €

Heu rebut l’ajut MEDIA a la Distribució per al film CAMILLE
CLAUDEL, 1915. Havíeu rebut abans el suport selectiu a la
Distribució? Quan vau decidir demanat aquest ajut MEDIA?
Si, l’havíem rebut per d’altres pel·lícules com per exemple
“Dancing Dreams” o “Le père de mes enfants”.
Per què vau triar aquest film?
Quan els venedors internacionals (en aquest cas Wild Bunch)
ens van comunicar que ja tenien un mínim de distribuïdors
per a poder-nos-hi presentar plegats.
Quins creieu que han estat els punts que han fet que el
programa MEDIA us donés suport?
Hi havia tres coses que ens semblaven molt interessants:
d’una banda, el director Bruno Dumont no havia estat mai
distribuït a Espanya, tot i que algunes de les seves pel·lícules
s’havien pogut veure en festivals. Ens agrada molt la seva filmografia i vam pensar que seria fantàstic poder-lo estrenar
comercialment per primer cop al nostre país. D’altra banda,
la figura històrica de la Camille Claudel, una dona avançada
al seu temps, i la seva tràgica biografia. Vam pensar que era
molt important donar a conèixer aquesta figura al públic, ja
que molta gent no la coneixia o en sabia poca cosa. I finalment, la presencia de Juliette Binoche, que interpreta un paper magnífic i sincer.
De quina manera creieu que ha ajudat a la distribuïdora
haver estat beneficiaris d’aquest ajut?
En el programa MEDIA té molt de pes el “grup” de
distribuïdors. És a dir, que la pel·lícula tingui presència en
els circuits de fora del seu propi país. També hi ha altres factors, com l’interés cultural de la pel·lícula, els països productors, la proposta del distribuïdors...
Quines partides del pressupost destinades a la distribució
i/o promoció de CAMILLE CLAUDEL, 1915 es cobreixen
amb l’ajut del programa MEDIA?

Quines accions podreu portar a terme, gràcies a aquest
suport del programa MEDIA?

Ens ajuda moltíssim perquè sol representar al voltant d’un
40% de la despesa de distribució. I no només això, sinó que
el fet que hi hagi més distribuïdors d’altres països estrenant la
pel·lícula vol dir que la presència de la pel·lícula en mitjans o
Internet és també molt més forta.

Bàsicament la producció de les còpies d’exhibició i el seu subtitulatge (en el nostre cas no doblem) i la promoció, en un
40% aproximadament.
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Entrevistem a RAMON COLOM,
DE CASA DE PELÍCULAS, QUE
HA REBUT EL SUPORT SELECTIU
PER W IMIE.

cat

Call 21/2012single
development
7.000,00 €

com Polònia. Però hi ha un altre punt: està dirigit per una
dona i aquest és un detall important: l’òptica des de la qual
ho fa la directora li dóna una personalitat que la fa diferent a
la d’un home. Molt més en una història d’homes, encara que
hi ha dos personatges femenins molt importants.
Quins creieu que han estat els punts que han fet que el
programa MEDIA us donés suport?
Suposem que ha estat pel número de països que ho han demanat, però també pel fet de que ha estat produïda per la
indústria polonesa, que cada vegada és més interessant.
De quina manera creieu que ha ajudat a la distribuïdora haver estat beneficiaris d’aquest ajut?
Ajuda, i molt. Aquest tipus d’obres necessita suport per a
poder promocionar-les amb força. Els espectadors espanyols no tenen tradició d’anar a veure títols de cinematografies desconegudes, com la polonesa.
Quines partides del pressupost destinades a la distribució
i/o promoció de W IMIE... es cobreixen amb l’ajut del programa MEDIA?
Ens cobreix una part del màrqueting. Però també actua com
un segell de qualitat, doncs arribarà a molts països d’Europa i
es farà una distribució en l’espai molt important.
Quines accions podreu portar a terme, gràcies a aquest suport del programa MEDIA?
Cercar altres títols europeus. És curiós, sempre parlem del
cinema americà com si fos homogeni. També de l’asiàtic.
Però no ho fem mai del cinema europeu. Si l’agrupéssim, ens
adonaríem que és el primer del món, el que roda més títols i
amb una qualitat més alta.

Heu rebut l’ajut MEDIA a la Distribució per al film W IMIE...
Havíeu rebut abans el suport selectiu a la Distribució?
Doncs sí. En havien seleccionat per tres pel·lícules: “Tomboy”, “Tabú” i “Oslo, 31st august”.
Quan vau decidir demanat aquest ajut MEDIA?
Poc després d’adquirir-la; ho vam fer al EFM (European Film
Market) de Berlín del 2013, i en arribar a Barcelona, vàrem
començar els tràmits.

I per acabar...
Davant dels films hi ha moltes marques.... la de la distribuïdora, la dels productors, la del govern que hi ha donat suport... En manca una: VOSTÉ ES DISPOSA A VEURE UNA
PEL·LÍCULA EUROPEA. GAUDEIXI-LA!

Per què vau triar aquest film?
És un gran film per al gran públic. Ens narra la vida d’un sacer
dot homosexual en un país d’un catolicisme tan tradicional
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AJUT A LA DISTRIBUCIÓ TRANSNACIONAL
DE PEL·LÍCULES EUROPEES

ESQUEMA «AUTOMÀTIC»
DESTINATARIS

Empreses europees de distribució cinematogràfica.
Entenem per «empresa de distribució cinematogràfica» aquella que ostenta els drets de distribució en sales d’una determinada pel·lícula per a un determinat territori, que desenvolupa i executa la corresponent campanya de distribució i comercialització i es fa càrrec dels costos de distribució corresponents.
Els «distribuïdors físics», o subcontractistes, estan exclosos d’aquesta categoria.

OBRES
AdmissibleS
I CRITERIS
D’ADMISSIÓ

Pel·lícules europees recents no nacionals (PENN)
Es consideren «europees» les pel·lícules produides majoritariàment per empreses establertes en un o més països participants a MEDIA i on hi intervinguin de forma significativa, professionals d’aquests mateixos països, d’acord amb un barem de
punts establert per la Comissió a les bases de la convocatòria.
Les pel·lícules europees es consideren «nacionals» en l’Estat membre (o participant de MEDIA) els ciutadans dels quals hagin
participat majoritàriament en l’elaboració de la pel·lícula, d’acord amb el sistema de puntuació esmentat anteriorment.
Es consideraran «no nacionals» a la resta de territoris.
Per a que un film sigui elegible, els seus primers drets d’autor no poden ser anteriors al 2010.
Aquesta modalitat d’ajut és incompatible amb el finançament de qualsevol altre programa de la Unió o Eurimages (Consell
d’Europa).

CRITERIS DE
SELECCIÓ
I TIPUS D’AJUT

L’aportació financera comunitària no podrà ser superior al 60% del total dels costos elegibles.
Aquesta subvenció funciona en dues fases:
a) La generació d’un fons potencial d’ajut, proporcional al nombre total d’entrades venudes per a totes i cadascuna de les
pel·lícules elegibles durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013.
b) La reinversió del fons d’ajut reconegut per la Comissió, que es podrà invertir, de forma optativa en:
   - Mòdul 1: Coproducció de noves PENN.
   - Mòdul 2: Adquisició de drets de distribució (Mínimes garanties) de noves PENN
   - Mòdul 3: Despeses de distribució de noves PENN.
La reinversió ens els mòduls 1 i 2 és compatible amb el suport automàtic, en el mòdul 3, no.
El fons generat no es podrà reinvertir en proyectes acabats (en cap dels 3 mòduls)
L’acceptació de la candidatura, per part de la Comissió, no vol dir necessàriament la concessió de la suma sol·licitada. En cap
cas l’import de l’ajut concedit no pot superar l’import sol·licitat. La reinversió ens els mòduls 1 i 2 és compatible amb el suport
automàtic, en el mòdul 3, no.

FORMA DE
PAGAMENT

CALENDARI

L’import de l’ajut vindrà determinat en funció del cost i la naturalesa de cada projecte de reinversió i es calcula aplicant els
percentatges que es detallen al capítol 8 de la present convocatòria de propostes.
S’efectuarà en 2 trams:
• Un pagament de pre-finançament d’un 60% de l’ajut adjudicat a cada projecte de reinversió, un cop aprovat per l’Agència.
• L’import restant un cop justificades i acceptades per l’Agència, les despeses produïdes pel beneficiari.
Publicació convocatòria: 18 desembre 2013
Termini màxim de presentació de candidatures:
• Generació fons: 30/04/2014
• Reinversió: 31/07/2015
Els candidats seran informats del resultat de la convocatòria, en el termini màxim de 2 setmanes a comptar des de la seva
presa de decisions.
En cas que la sol·licitud sigui rebutjada, l’Agència informarà al candidat del perquè d’aquesta decisió.
Període costos elegibles:
• Mòdul 1: de l’1/08/14 fins a l’31/01/17
• Mòdul 2: de l’1/08/14 fins a l’31/01/17
• Mòdul 3: de l’1/02/14 fins a l’31/07/17

Més informació al nostre lloc web
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Entrevistem a

Eduardo Escudero
Director de Negoci i soci

d’A Contracorriente Films
Heu rebut el suport automàtic a la
Distribució. Quan vau decidir demanat aquest ajut MEDIA?
Des de la seva creació, A Contracorriente ha apostat per convertir-se en un
referent del cinema europeu comercial. En conseqüència, des del seu primer any de vida.
Havíeu rebut abans el suport a la Distribució?
Sí, en diverses ocasions, i sempre ens
ha permès afrontar el llançament de
les pel·lícules europees beneficiàries
d’aquesta ajuda, amb un plus d’ambició

que, quasi sempre, s’ha vist recompensada en el nombre d’espectadors.
En què ha beneficiat a A CONTRACORRIENTE FILMS haver rebut l’ajut
MEDIA?
Principalment, a la reinversió en nous
drets de distribució de més producte
europeu per a la seva estrena en sales
del país. Sense aquest suport algunes
de les pel·lícules que adquirim no es
comprarien, o es faria a un preu inferior, la qual cosa repercutiria negativament en el productor europeu que hi
ha al darrere del film.

Call 07/2012Suport
automàtic
323.442,00 €
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Quines característiques creieu que ha
de tenir una distribuïdora per a rebre
el suport automàtic a la Distribució?
Ha de ser elegible a l’ajut, és a dir, ha
de seguir uns criteris objectius: els films
europeus distribuïts han d’haver tingut
un mínim d’entrades venudes. Es tracta d’un suport automàtic, per tant, a diferència del suport selectiu, en aquest
cas no es té en compte de quina distribuïdora es tracta, ni la seva trajectòria,
sinó que es té en compte que distribueixi films europeus, i que aconsegueixi
vendre un nombre determinat d’entrades.

e

Entrevistem a

Joe Lyons
Casali, director

tècnic de DeAplaneta,
que ha rebut el suport
MEDIA a la Distribució.
Heu rebut el suport automàtic a la
Distribució. Havíeu rebut abans el suport a la Distribució? Quan vau decidir
demanat aquest ajut MEDIA?
DeAplaneta fa anys que sol·licita i rep el
suport automàtic del Programa MEDIA.
De fet, cada any, quan arriben les dates
de la sol·licitud, tenim tots els elements
a punt. Vam decidir demanar les ajudes
MEDIA des de la seva creació.
Quines característiques creieu que
han fet que MEDIA aposti per la vostra distribuïdora?
Creiem que ha estat la nostra vocació
europea i l’estabilitat demostrada. Com
tothom sap, els grans éxits de DeAPlaneta han estat sempre títols europeus,
això no es pot oblidar. D’altra banda,
tenim una permanència en el mercat i
en el sector que creiem que es valoren
positivament.
En què ha beneficiat a DeAPlaneta
haver rebut l’ajut MEDIA?
Ens ha donat confiança i suport en el
moment de prendre la decisió clau:
adquirir els drets d’una producció europea. En definitiva, ha reforçat la nostra
vocació pel cinema europeu.
Quines accions podrà desenvolupar
DeAPlaneta gràcies al suport automàtic a la distribució, de MEDIA?
Fins ara ens ha ajudat a reduir els cost
de l’adquisició de drets de pel·lícules

europees o en el pressupost de llançament que, de fet, hem pogut augmentar gràcies a les ajudes. Encara no hem
utilitzat mai les ajudes en coproduccions, però tot arribarà.
Quines característiques creieu que ha
de tenir una distribuïdora per a rebre
el suport automàtic a la Distribució?
Ha de tenir dos trets molt clars: permanència, en el sentit d’estabilitat i
solidesa, per ser un soci de confiança
del Programa MEDIA i, per tant, del

cat

Call 07/2012Suport
automàtic
308.065,00€

cinema europeu; en segon lloc ha de
tenir una voluntat de distribuir cinema
independent, cosa que és cada cop
més complicat.
I per acabar, us explicaré una anècdota: durant els anys hem vist com tot el
Programa MEDIA i el suport automàtic
ha canviat. Ha passat de ser una petita
oficina amb una atenció gairebé familiar
-et trucaven per avisar-te dels terminis
de presentació!- a ser una oficina molt
tecnificada, en la qual el tracte ja no és
tan proper: és el preu -dolç- de l’èxit.

AGENTS de VENDES
DESTINATARIS

Destinataris: Empreses europees especialitzades en la distribució internacional d’obres cinematogràfiques europees establertes en qualsevol dels països participants en el subprograma MEDIA. Aquesta empresa ha d’estar designada mitjançant un
contracte escrit pel/s productor/s del film i actuar com a agent intermediari per a la comercialització dels drets d’explotació
de l’obra davant de compradors potencials (en particular distribuïdores de pel·lícules) fora del/s territori/s de producció en,
almenys, 10 països que participen en el subprograma MEDIA, dins Europa Creativa.

OBRES
ELEGIBLES
I CRITERIS
D’ADMISSIÓ

Pel·lícules cinematogràfiques europees recents (ficció, animació i/o documental) amb una durada mínima de 60 minuts,
produïdes majoritàriament per empreses establertes en un o més països que participen al subprograma MEDIA i que compten amb una participació significativa de professionals d’aquests mateixos països, d’acord amb la taula de puntuació que es
detalla al capítol 5 d’aquesta convocatòria de propostes.
Es consideren “recents” les pel·lícules registrades durant o després de l’any 2009.
Les pel·lícules europees es consideren “nacionals” en l’Estat participant de MEDIA els ciutadans/residents del qual hagin
participat en major proporció en la realització del film, d’acord amb el sistema de punts esmentat més amunt. Es consideren
“no-nacionals” a la resta de territoris.
L’Agència analitzarà la capacitat operativa i financera del candidat

CRITERIS DE
SELECCIÓ I TIPUS
D’AJUT

Objectiu: fomentar i donar suport a una més amplia distribució transnacional de pel·lícules europees recents, facilitant el
finançament als agents de vendes en base als seus resultats en el mercat, amb l’objectiu de reinvertir en noves pel·lícules
europees. Aquest esquema de suport opera en dues fases:
Generació: 1er pas: els Agents de Vendes elegibles generen un fons potencial, en forma de subvenció, que vindrà determinat
en funció dels resultats obtinguts en el mercat europeu durant un període preestablert. En el cas de l’actual convocatòria,
entre l’ 01/01/2009 i el 31/12/2013 l’Agent de Vendes haurà de comptar amb una llista d’un mínim de 8 pel·lícules europees recents (com a mínim 1 d’un país europeu diferent) i haver obtingut els drets de distribuir-les en un mínim de 10 països
membres de MEDIA i que, durant el mateix període venut al menys 3 d’elles en com a mínim 3 països diferents al d’origen.
Si es compleix l’anterior condició el sol·licitant obté, automàticament, un Fons d’ajut per import de 20.000 Euros; 2on pas:
Si el sol·licitant ha completat amb èxit les condicions establertes al primer pas, podrà disposar d’un fons potencial addicional.
A les bases de la convocatòria s’especifica com es calcula l’import d’aquest fons addicional.
Reinversió: el Fons generat s’haurà de reinvertir en: mòdul 1: Mínimes garanties de distribució o mòdul 2:Despeses de
promoció i màrqueting de pel·lícules europees no nacionals recents. El fons potencial es pot reinvertir en un o diversos
films. Està permesa la reinversió en els 2 mòduls per a una mateixa pel·lícula. Les propostes de reinversió s’han de sotmetre a
l’aprovació prèvia de l’Agència en el marc de l’actual convocatòria. No es pot reinvertir en projectes ja finalitzats.
No s’acceptaran sol·licituds presentades per fax o correu electrònic.

FORMA DE
PAGAMENT

Aquesta subvenció s’atorga en 2 trams:
• Un prefinançament del 60% del suport adjudicat a cada projecte de reinversió, en el termini de 30 dies a comptar des de
la data de la notificació de la Decisió o la data de la darrera signatura de l’acord, i quan ja s’hagin rebut les garanties necessàries.
• L’import restant 60 dies després que l’Agència rebi (i aprovi) la sol·licitud de pagament acompanyada dels informes finals
corresponents.

CALENDARI

Publicació convocatòria:
• 18 de desembre de 2013
• Termini màxim de presentació de propostes:
Generació del fons:
- 18/06/2014
Reinversió:
- 01/03/2016
Els candidats seran informats del resultat del procés de selecció com a molt tard 16 setmanes després de la data de presentació de sol·licituds.
Període elegibilitat costos:
Des de la data de signatura del contracte fins a 18 mesos després. Excepcionalment l’Agència pot concedir una pròrroga de
fins a 6 mesos més.
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ajut a festivals
DESTINATARIS

cat

Organismes europeus (empreses privades, organismes sense afany de lucre, associacions, fundacions, consells
municipals, etc) registrats en algun país membre del Programa MEDIA.
Les “persones físiques” no poden sol·licitar aquest ajut.

PROPOSTES
ELEGIBLES I
CRITERIS
D’ADMISSIÓ

Festivals que ofereixin un mínim d’un 70% de programació europea o bé un mínim de 100 llargmetratges (o
400 curts) de països que pertanyin al subprograma MEDIA. D’aquests el 50% hauran de ser films no nacionals
i amb un mínim de 15 països representats.
No es consideraran elegibles:
• els festivals dedicats a treballs considerats no elegibles com ara publicitat, esdeveniments en directe, vídeos
musicals, videojocs...
• els festivals centrats en arqueologia, antropologia, medicina, ciència...
L’import a sol·licitar per part del candidat anirà en funció del nombre de films europeus, d’acord amb el que
estableixen les taules del capítol 9.4 de la present convocatòria de propostes.
La durada màxima de l’acció és de 10 mesos i, excepcionalment (per raons molt justificades i prèvia aprovació
per part de la Comissió) pot arribar fins als 16.

Es tracta d’una subvenció que es fonamenta en el principi del cofinançament.
Generalment els ajuts es sol·liciten per a una sola edició del Festival.

TIPUS D’AJUT

Malgrat tot, però, alguns candidats poden optar també a la modalitat de suport anomenada Framework Partnership Agreement (FPA), que suposa formalitzar un contracte amb l’Agència per a un període de 2 anys. Per
tenir opcions d’aconseguir aquest ajut cal que l’organisme sol·licitant dugui a terme accions molt estables pel
que fa a objectius, formats, audiències i metodologia.
En aquest cas, en el primer semestre de 2015 el beneficiari haurà d’omplir una sol·licitud d’ajut simplificada per
a les activitats que tinguin lloc entre l’01/05/2015 i el 30/04/2016.

Normalment el pagament s’efectua en 2 trams:
FORMA DE
PAGAMENT

• Prefinançament del 70% en els 30 dies següents a comptar des de la data de la darrera signatura del contracte entre l’Agència i el beneficiari
• L’Agència fixarà l’import del pagament final en base als informes finals i la documentació rebuda.

CRITERIS
SELECCIÓ

Els candidats hauran de disposar de fons estables i suficients per tirar endavant el projecte proposat.
L’Agència comprovarà la capacitat operativa i financera dels candidats.
Les sol·licituds seran avaluades en base als criteris que es detallen a la taula de puntuació inclosa a la present
convocatòria de propostes (capítol 8):
- Rellevància: 40 punts
- Qualitat del contingut i les activitats: 25 punts
- Comunicació/impacte: 30
- Qualitat de l’equip: 5

CALENDARI

Publicació convocatòria:
10 desembre 2013
• Terminis presentació de candidatures:
- 28/02/2014: per a festivals que comencin entre l’1 de maig i el 31 d’octubre de 2014.
- 04/07/2014: per a festivals que comencin entre l’1 de novembre de 2014 i el 30/04/2015.
• Informació als sol·licitants: 3 mesos després de la data de presentació de candidatures (juny i octubre 2014).
• Signatura del contracte: 1 mes després de la data d’informació als candidats (juliol i novembre 2014).
Durada màxima de l’acció/període d’elegibilitat de costos: 10 mesos (excepcionalment l’Agència pot concedir
una pròrroga per a 6 mesos més).
El període de l’acció s’iniciarà 6 mesos abans de la data d’inici de les activitats i acabarà 4 mesos després.
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ajut a accés
mercats-single Actions 2014
DESTINATARIS

Organismes europeus (empreses privades, organitzacions sense afany de lucre, associacions, fundacions, consells municipals, etc), actius en el sector audiovisual i registrats en algun país membre del subprograma MEDIA.
Les “persones físiques” no poden sol·licitar aquest ajut.

ACCIONS
ELEGIBLES

Tan sols es tindran en compte les accions adreçades a professionals i que tenen un impacte per a la promoció
i circulació de treballs audiovisuals i professionals europeus, dins i fora dels països que pertanyen al subprograma MEDIA.
Només seran elegibles aquelles propostes que corresponguin com a mínim a una de les accions descrites a
continuació:
Acció 1: Accés a mercats físics per part de professionals europeus
Acció 2: Eines online adreçades als professionals
Acció 3: Activitats conjuntes de promoció europea
Les activitats s’hauran d’iniciar entre l’1 de juny i el 31/12/2014. L’acció haurà de començar 10 mesos abans de
la data d’inici de l’activitat i finalitzar 2 mesos després de la data final de l’activitat. En qualsevol cas les activitats
hauran de finalitzar a finals de 2014.
La durada màxima de l’acció/elegibilitat de costos és de 12 mesos, prorrogable en casos excepcionals fins a 6
mesos més.

TIPUS D’AJUT

Es tracta d’una subvenció que es fonamenta en el principi del cofinançament.
L’import de l’aportació financera de la Unió no podrà ser superior al 60% del total dels costos elegibles. En
alguns casos, excepcionalment pot arribar fins a un màxim del 80%.
Els candidats només poden rebre una subvenció (amb fons de la Unió Europea) per a cada acció.

FORMA DE
PAGAMENT

Normalment el pagament s’efectua en 2 trams:
• Prefinançament del 70% en els 30 dies següents a la data de la darrera signatura del contracte entre
l’Agència i el beneficiari
• L’Agència fixarà l’import del pagament final en base als informes finals i la documentació rebuda.

CRITERIS
SELECCIÓ

Els candidats hauran de disposar de fons estables i suficients per tirar endavant el projecte proposat.
L’Agència comprovarà la capacitat operativa i financera dels candidats.
Les sol·licituds seran avaluades en base als criteris que es detallen a la taula de puntuació inclosa a la present
convocatòria de propostes (capítol 8):
- Rellevància: 20 punts
- Qualitat del contingut i les activitats: 40 punts
- Comunicació/impacte: 30
- Qualitat de l’equip: 10
Data de publicació de la convocatòria: 18 de desembre 2013
Terminis presentació de candidatures:
• 07/03/2014: per a activitats que comencin entre l’1 de juny i el 31 de desembre de 2014
Els sol·licitants seran informats del resultat del procés de selecció 3 mesos després de la data de presentació
de candidatures (juny 2014).

CALENDARI

El contracte es signarà aproximadament un mes després a comptar des de la data d’informació als sol·licitants
(juliol-agost 2014).
En el cas de les sol·licituds no seleccionades, l’Agència els informarà per escrit de les raons de la seva decisió,
d’acord amb els criteris establerts a la present convocatòria.
Període costos elegibles:
Produïts durant el període de desenvolupament de l’acció. Això vol dir que haurà de començar 10 mesos abans
de la data d’inici de l’activitat i finalitzar 2 mesos després de la data final de l’activitat.
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ajut a accés mercats
DESTINATARIS

Organismes europeus (empreses privades, organismes sense afany de lucre, associacions, fundacions, consells
municipals, etc) registrats en algun país membre del Programa MEDIA.
Les “persones físiques” no poden sol·licitar aquest ajut.

ACCIONS
ELEGIBLES

Tan sols es tindran en compte les accions adreçades a professionals i que tenen un impacte per a la promoció
i circulació de treballs audiovisuals i professionals europeus, dins i fora dels països que pertanyen al subprograma MEDIA.
Només seran elegibles aquelles propostes que corresponguin com a mínim a una de les accions descrites a
continuació:
Acció 1: Accés a mercats físics per part de professionals europeus
Acció 2: Eines online adreçades als professionals
Acció 3: Activitats conjuntes de promoció europea
Les activitats aïllades o puntuals (singles) s’hauran d’iniciar entre l’01/01/2015 i el 31/05/2015. Per a les accions de caràcter anual (diverses activitats al llarg de l’any) entre l’01/01/2015 i el 31/12/2015.
La durada màxima de l’acció/elegibilitat de costos és de 12 mesos.

TIPUS D’AJUT

Es tracta d’una subvenció que es fonamenta en el principi del cofinançament.
Els candidats només poden rebre una subvenció (amb fons de la Unió Europea) per a cada acció.
Alguns candidats poden optar també a la modalitat de suport anomenada Framework Partnership Agreement (FPA), que suposa formalitzar un contracte amb l’Agència per a un període de 2 anys. Per tenir opcions
d’aconseguir aquest ajut cal que l’organisme sol·licitant dugui a terme accions molt estables pel que fa a objectius, formats, audiències i metodologia.
En aquest cas, en el primer semestre de 2015 el beneficiari haurà d’omplir una sol·licitud d’ajut simplificada per
a les activitats que es duguin a terme l’any següent (2016).

FORMA DE
PAGAMENT

Normalment el pagament s’efectua en 2 trams:
• Prefinançament del 70% en els 30 dies següents a la data de la darrera signatura del contracte entre
l’Agència i el beneficiari
• L’Agència fixarà l’import del pagament final en base als informes finals i la documentació rebuda.

CRITERIS
SELECCIÓ

CALENDARI

Els candidats hauran de disposar de fons estables i suficients per tirar endavant el projecte proposat.
L’Agència comprovarà la capacitat operativa i financera dels candidats.
Les sol·licituds seran avaluades en base als criteris que es detallen a la taula de puntuació inclosa a la present
convocatòria de propostes (capítol 8):
- Rellevància: 20 punts
- Qualitat del contingut i les activitats: 40 punts
- Comunicació/impacte: 30
- Qualitat de l’equip: 10
Terminis presentació de candidatures:
06/06/2014:
• per a activitats puntuals (single) que comencin entre l’1 de gener i el 31 de maig de 2015.
• per a accions anuals (grup d’activitats durant un any) que comencin entre l’01/01/2015 i el 31/12/2015.
Els candidats seran informats el més aviat possible, dels resultats del procés de selecció. Normalment en el
període de 2 setmanes a comptar des de la data de la decisió presa per l’Agència.
En el cas de les sol·licituds no seleccionades, l’Agència els informarà per escrit de les raons de la seva decisió,
d’acord amb els criteris establerts a la present convocatòria.
Període costos elegibles:
Produïts durant el període de desenvolupament de l’acció. Això vol dir que haurà de començar 10 mesos abans
de la data d’inici de l’activitat o en el cas de les accions anuals 3 mesos abans de l’inici de les activitats i finalitzar 2 mesos després de la data final de l’activitat.
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Més informació al nostre lloc web

Entrevistem a

Sergi Doladé,
director del
MEDIMED, que ha
rebut el suport MEDIA
a la Promoció i

l’Accés a Mercats.

Call 40/2012Promotion/
Access to
Markets
80.000,00 €

Què és el MEDIMED? Què el fa únic?
MEDIMED és un mercat específic per
a la promoció, coproducció, venda i
distribució de projectes i produccions
documentals dels països de la Unió
Europea i del sud de la Mediterrània. El
seu objectiu principal és ampliar l’audiència i la distribució de les produccions d’aquesta àrea geogràfica a nivell
internacional.
MEDIMED ha esdevingut un complement necessari als principals “mercats
mediàtics”. Una bona estratègia de
màrqueting per a la promoció de la
nova producció del documental independent dels països de la regió EuroMediterrània.
A quin sector de la indústria audiovisual s’adreça?
Principalment als productors audiovisuals independents i als professionals
més destacats de la indústria del documental a nivell internacional: televisions, distribuïdors, financers, fons
públics i privats.
Quines novetats o diferències hi ha
en aquesta 14ª edició, respecte de les
edicions anteriors?
Aquest any hem incorporat un nou
format ideat per MEDIMED, Speedy
Pitch, que ha facilitat més de 600 reunions de 10 minuts de durada entre

productors, compradors i distribuïdors internacionals que busquen nous
títols per als seus catàlegs. Destinat
a productors que estan acabant de
muntar un documental o que tot just
endeguen un nou projecte i es plantegen una estratègia de distribució i
vendes internacionals, el format contribueix a ampliar les possibilitats de
reforçar les coproduccions amb altres
països del nostre entorn.
Turquia ha estat el país convidat en
aquesta edició. Cada any, MEDIMED
destaca les produccions documentals
d’un país de la conca mediterrània:
degut a l’augment considerable de la
producció de documentals a Turquia
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en els darrers temps, hem seleccionat 16 títols disponibles per a visionats
privats a la Videoteca del mercat.
Com i quan va sorgir la col·laboració
amb MEDIA?
La iniciativa de crear un mercat focalitzat en documentals de la regió
Euro-Mediterrània la varen fer realitat Jacques Delmoly, Isona Passola i
Ahmed Attia a principis de l’any 2000,
en un moment en que la vella idea de
la Unió per la Mediterrània vivia hores
baixes i érem testimonis del fenomen
migratori i de les pasteres creuant l’estret de Gibraltar, de les dificultats del
procés de pau a Orient Mitjà, de l’apa-

rició d´Al Qaida a l’escena internacional, i d’una UE integrada per 15 Estats
membres en la que poc es parlava de
la seva futura ampliació.
La creació de l’Associació Internacional de Productors Independents de
la Mediterrània, el suport del Govern
de la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Europeu de la Mediterrània, que n’ acull la seva seu, i la
col·laboració de les associacions catalanes de productors audiovisuals,
va impulsar la gestació i la consolidació de MEDIMED en el calendari
de cites anuals de mercats i festivals
internacionals dedicats a un gènere, el
documental, que aleshores no gaudia
de l’interès, el prestigi, les vies de distribució i el reconeixement social que
coneixem avui.
En aquest context, MEDIA va apostar
decididament per crear un nou mercat especialitzat en la promoció dels
documentals produïts a la conca mediterrània i a tota la UE, que afavorís
la coproducció entre ambdues ribes i
aprofundís en l’intercanvi professional
i creatiu dels productors i directors de
documentals del nord i el sud.
Què creieu que és el que més es valora des de MEDIA, per donar suport a
aquest mercat de documentals?
El programa MEDIA valora els resultats tangibles del mercat tan pel que
fa a l’elevat nombre de projectes que
hi troben finançament (més del 90%),
com pel volum de negoci real derivat
del de vendes de programes a les televisions i als nombrosos acords de
distribució internacional.
La producció de documentals creatius
de qualitat requereix cada vegada més
finançament, qüestió que no es pot resoldre únicament a nivell nacional. En
aquest sentit, MEDIA, dona suport a
MEDIMED com a espai de negoci que
facilita els contactes necessaris entre
operadors europeus i de la Mediterrània
sud a nivell internacional, promovent la
coproducció de nous programes i agilitzant el procés de finançament dels
mateixos. D’altra banda, el catàleg de

més de 450 nous documentals seleccionats, és una eina imprescindible per
als professionals de la indústria durant i
després del mercat, doncs l’integren les
produccions europees més destacades
de l’any.
Què aporta l’ajut de MEDIA al MEDIMED?
El programa MEDIA és la garantia de
que a Europa l’indústria audiovisual
tingui un marc jurídic i creatiu de referència, que possibilita la diversitat
cultural, el pluralisme ideològic, la
coproducció entre països propers i
llunyans i amb desigual capacitat de
producció audiovisual, la difusió de
la producció audiovisual i sobretot és
garantia de rigor en els procediments
interns i en l’administració dels bens
públics.
L’ajut continuat del programa des de
fa 14 anys és un estímul per continuar
treballant en la direcció que conjuntament ens hem fixat.
Quins objectius us plantegeu per
aquesta edició?
Els objectius són millorar les condicions d’accés al mercat internacional
d’aquelles produccions recents i nous
projectes en fase de pre-producció,
producció o postproducció, facilitant
els contactes entre professionals per
acomplir projectes en comú.
Donar a conèixer el treball continuat
dels nous professionals amb talent
en el camp de la producció, tant de
companyies petites com mitjanes, facilitant-los el contacte amb les grans
cadenes de televisió i financers internacionals.
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Reforçar la competitivitat dels documentals produïts per productors
audiovisuals independents de la regió Euro-Mediterrània, fomentant els
contactes entre aquests i els professionals més destacats de la indústria del
documental a nivell internacional.
Impulsar les relacions professionals
entre productors, compradors i socis
financers, i promoure les coproduccions entre els productors independents catalans i europeus amb les
televisions nacionals i internacionals,
amb la voluntat d’incrementar el coneixement mutu i els acords de col·
laboració.
I, per últim, qualsevol anècdota, consell, suggeriment, idea, etc. que vulgueu afegir, serà ben rebuda.
En un context de canvi polític i social a
l’àrea de la Mediterrània, el documental pot ajudar a la mútua comprensió
entre les dues ribes nord/sud, reduir la
indiferència i transformar les seves societats, aprofundir en les motivacions
i en les transformacions i motivar en
l’espectador l’anàlisi crític de les realitats existents.

Entrevistem a Elena Subirà i Roca,
productora executiva
del Pitching Forum del
DocsBarcelona, que ha Call 36/2011
rebut el suport MEDIA a Promotion/
Access to
la Promoció i l’Accés
Markets
85.000,00 €
a Mercats.
Què és el Pitching Forum del DocsBarcelona? Què el fa únic?
El Pitching Forum és el moment clau
de l’any a Barcelona per a la indústria
del documental, nacional i internacional. És el moment per presentar i
compartir projectes entre productors,
directors, i finançadors. És l’aparador
de la producció més incipient del sud
d’Europa. I, per extensió cultural i lingüística, amb el temps s’ha convertit
en el referent a Europa pels productors i directors llatinoamericans. El
que fa que sigui un mercat encara més
enriquidor per tothom.

sant que són els finançadors privats:
marques que aposten per l’RSC, empreses de capital risc, etc.
Quines novetats o diferències hi ha
hagut en aquesta 16ª edició, respecte
de les edicions anteriors?
La darrera edició ha tingut tres aspectes nous: un molt pràctic que ha estat
el canvi de dates, del febrer a la primavera. En aquest sentit, malgrat la por de
com aquest moviment podia afectar el
mercat, que estava molt consolidat en

Aquesta internacionalitat i multiculturalitat és un dels seus trets únics, juntament amb la seva mida continguda
on tot està a l’abast de tothom: les
reunions, les presentacions, les trobades de networking, els finançadors, etc.
I tot en un marc incomparable com és
Barcelona, fet que no es pot obviar.
A quin sector de la indústria audiovisual s’adreça?
El seu target principal és el sector documental entès en el seu ventall més
ampli: directors, productors, documentalistes, televisions, distribuïdors,
agents de vendes, festivals. I en els
darrers anys ens hem trobat amb l’interès d’un nou segment molt interes-
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el calendari internacional, hem de dir
que hem quedat gratament satisfets.
Contra tot pronòstic, vam créixer un
41% en la recepció de projectes de tot
el món. Vam rebre 236 sol·licituds per
fer pitching. Aquesta elevada demanda
ens està fent treballar en quines fórmules trobem per donar-hi resposta
cara el futur. L’altra novetat en les activitats d’indústria ha estat la creació de
l’InterDocsBarcelona, l’espai on volem
tractar la interactivitat com a eina per
treballar els documentals. Una nova

e

cat

Què aporta l’ajut de MEDIA al Pitching
Forum del DocsBarcelona?
En primer lloc finançament i en segon
lloc, com deia, segell de qualitat. És com
tenir la ISO dels mercats de documentals. A banda, tenir el Programa MEDIA
al darrera és sinònim de difusió per
tot Europa a través de l’extensa xarxa
d’oficines i, per tant, garantia d’arribar a
tots els professionals del documental
que miren al mercat internacional.

eina, no només tecnològica, sinó de narrativa, que obre unes finestres extraordinàries encara per explorar i descobrir.
La resposta a l’InterDocsBarcelona, que
va tenir lloc a La Pedrera, va ser extraordinària. Per primer cop vam ajuntar a
Barcelona els líders a nivell internacional i vam presentar els millor casos nacionals i internacionals de documental
interactiu. Una aposta que volem que
tingui continuïtat com a punt de trobada, anàlisi i debat de les noves tendències narratives dins el documental. La
tercera novetat que destacaria són les
col·laboracions amb tercers, que donen
valor afegit al DocsBarcelona Pitching
Forum, alhora que afavoreixen la circulació de les obres documentals a nivell
internacional. L’acord amb Eastdoc Platform ens apropa al documental dels països de l’est amb l’intercanvi de projectes
i afavorint el networking entre productores; mirant cap a l’altra banda de l’Atlàntic està l’acord amb DocsDF, també
amb el premi per anar a fer pitch al seu
mercat, afavorint de nou la circulació i la
coproducció internacional; i finalment, el
premi creat per WAW (WAW Marketing
Award) que posa l’atenció en un aspecte clau com és el treball de màrqueting
i anàlisi de mercat dels documentals en
el moment de la gestació dels projectes i
no quan ja han conclòs. 3 premis orientats a donar un valor afegit important a
les sessions de finançament.
Com i quan va sorgir la col·laboració
amb MEDIA?
La col·laboració del DocsBarcelona
amb MEDIA té una llarga tradició, ja

que va començar quan el DocsBarcelona era gestionat per EDN (19962007) i comptava amb Parallel40 per
a l’organització local. A partir del 2007
EDN va traspassar la gestió completa a
Parallel40, i la confiança de MEDIA va
continuar. Per a nosaltres el suport any
rere any de MEDIA és com obtenir el
segell de qualitat de l’esdeveniment i
constatar que ens mantenim en la bona
direcció i en la línea dels grans mercats
i trobades de documental europees. El
programa MEDIA ens exigeix rigor, qualitat i innovació i el vincle, any rere any, ens
obliga a mantenir el llistó de qualitat alt.
Què creieu que és el que més es valora des de MEDIA, per donar suport a
aquest mercat de documentals?
A banda d’una trajectòria, com deia anteriorment, rigorosa i de qualitat, crec
que per a MEDIA és important que, en
un territori d’alta productivitat de documentals com és l’Estat espanyol, i en
especial Catalunya, hi hagi un punt de
trobada per a la indústria i que, a més
a més, sigui d’ambició internacional. El
DocsBarcelona és un dels fòrums de
finançament amb format pitching que
més demanda té a Europa, només superat per IDFA (Amsterdam) i amb una
diversitat de nacionalitats molt elevada:
assistents de 27 països, projectes rebuts
de 35 països i representants de 14 nacionalitats. Aquest és un dels aspectes
importants pel programa MEDIA. La
europeitat sumada a la qualitat, de l’esdeveniment i dels professionals internacionals que el dirigeixen, amb EDN al
darrera.
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Quins objectius us plantegeu per a la
propera edició?
Un dels reptes de les activitats per la indústria del DocsBarcelona és saber donar
resposta a l’elevada demanda de projectes
que volen presentar-se al Fòrum de finançament, alhora que intensificar les trobades
de networking professionals, ja que és una
petició que ens fan els assistents amb insistència. D’altra banda, és clau no caure en la
inèrcia i l’obsolescència i, per això, hem de
treballar per identificar les noves tendències
i focus d’interès de la indústria i donar-los un
espai de treball i debat al DocsBarcelona.
I, per últim, qualsevol anècdota, consell, suggeriment, idea, etc. que vulgueu
afegir, serà ben rebuda.
Som conscients de la difícil realitat actual, en general, en l’audiovisual i, més
concretament, en el sector documental.
Malgrat tot, al DocsBarcelona creiem
que de les adversitats se n’han de fer
oportunitats i, per això, no volem deixar
de lluitar per disposar a casa nostra d’un
espai de debat i finançament de primer
nivell i a l’alçada del que es pot trobar als
països capdavanters en creació documental com Holanda, Canadà o França.
Volem animar al sector a seguir lluitant
i a atrevir-se als nous models de finançament (des del micromecenatge, als
inversors privats), a treballar amb nous
països emergents (els de l’Est o amb Llatinoamèrica) i a trobar aquelles històries
i la forma d’explicar-les per aconseguir
seduir un públic que a casa nostra encara està latent. Voldríem aconseguir
que entre tots féssim aixecar del sofà els
potencials espectadors de documentals
que tenim a casa nostra, i que estem
convençuts que són molts.

SUPORT AL DESENVOLUPAMENT

D’AUDIÈNCIES
Aquesta línia de suport s’adreça a qualsevol entitat europea establerta en un dels països que participen en el subprograma
MEDIA.
En aquest context, parlem de film o media literacy: iniciatives d’alfabetització en el terreny cinematogràfic/audiovisual.
Més concretament:

DESTINATARIS

Acció 1-Film literacy-:
Iniciatives de film literacy i intermediàries, incloent-hi instituts de cinematografia, filmoteques, festivals i d’altres organismes
actius en el camp de la film i media literacy, sobretot adreçades a nens i joves.
Acció 2 –esdeveniments desenvolupament d’audiències-:
Agents de vendes, distribuïdores, festivals, cadenes de TV, cinemes, plataformes online i associacions de promoció cinematogràfica...
Les persones físiques no són elegibles.
Les candidatures hauran d’obeir, necessàriament a una de les accions següents:

OBRES
ELEGIBLES
I CRITERIS
D’ADMISSIÓ

Acció 1: film literacy
Projectes que aportin mecanismes per a millorar la cooperació entre iniciatives de film literacy a Europa amb l’objectiu de
millorar l’eficàcia i la dimensió europea d’aquestes iniciatives.
Caldrà que hi participin un mínim de 3 socis (en el camp de la film literacy) de tres territoris diferents i que cobreixin 3 idiomes diferents. L’ajut s’atorgarà en base a un contracte multibeneficiari.
Acció 2: esdeveniments desenvolupment d’audiències
Esdeveniments que programin un mínim de 10 films europeus no nacionals de 5 països diferents (que pertanyin a MEDIA) a
través de diferents plataformes de distribució i activitats promocionals.
Cal que els films programats compleixin els requisits que es detallen a l’apartat 5 de la present convocatòria de propostes.

El candidat haurà de tenir fonts de finançament estables i suficients per tal de mantenir la seva activitat durant el període de
desenvolupament de l’acció.

CRITERIS DE
SELECCIÓ I TIPUS
D’AJUT

L’Agència comprovarà la capacitat operativa i financera de l’empresa. La documentació que haurà de presentar el candidat
dependrà de l’import de l’ajut sol·licitat.
A l’apartat 8 d’aquesta convocatòria es detalla el sistema aplicable de puntuació màxima de les candidatures.
Més concretament:
• rellevància del contingut: 20 punts
• Qualitat del contingut i activitats: 40
• Comunicació/impacte: 30
• Qualitat de l’equip: 10
L’import màxim de l’aportació comunitària serà de fins al 60% del total dels costos elegibles de l’acció.
L’Agència no està obligada a concedir l’ajut per l’import sol·licitat. Així doncs, la xifra podrà ser inferior i, en cap cas, superior.

FORMA DE
PAGAMENT

El beneficiari rebrà una transferència per un import de fins al 70% de l’ajut concedit, en el termini de 30 dies a comptar des
de la signatura (per part de l’Agència) del contracte.
L’import restant que haurà d’abonar l’Agència vindrà determinat en base a la recepció i aprovació dels informes finals.

CALENDARI

• Publicació convocatòria: 18 de desembre 2013
• Termini presentació de sol·licituds: 28 de març de 2014
• Informació resultats als candidats: juny 2014
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• Signatura contracte: juliol 2014
• Inici de les activitats període d’elegiblitat de costos: entre
l’01/07/2014 i el 30/06/2015
• Durada màxima de l’acció/període elegibilitat costos: 12
mesos (excepcionalment l’Agència pot concedir 6 mesos
més de prórroga. En aquest cas doncs, aquest període
s’extendria fins a un màxim de 18 mesos).

Més informació al nostre lloc web
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SUPORT XARXES DE CINEMA

QUE PROJECTIN FILMS EUROPEUS
DESTINATARIS

PROPOSTES
ELEGIBLES I
CRITERIS
D’ADMISSIÓ

Xarxes de cinemes encarregades d’assumir la responsabilitat legal completa per a la correcta execució de l’acció, fins i tot per
a tercers elegibles.
La xarxa de sales és un grup de cinemes en desenvolupament, per mitjà d’una entitat de coordinació, legalment constituida
i que desenvolupa activitats conjuntes en l’àmbit de la selecció i la promoció de pel·lícules europees. En particular, la xarxa
s’encarregarà de l’operació d’un sistema de comunicació i informació entre les diferents sales de cinema que la integren.

- Accions que tinguin com a objectiu principal promoure i projectar films europeus.
- Activitats educatives destinades a sensibilitzar els joves aficionats al cinema.
- Activitats de promoció i màrqueting en cooperació amb d’altres plataformes (cadenes de TV, plataformes VoD...)
- Activitats en xarxa: informació, promoció i comunicació.
- Suport financer a tercers (els membres de la xarxa sol·licitant). Implementació d’activitats subvencionables.
Per ser elegible, la xarxa de cinema ha de representar almenys 100 sales de cinema situades en, com a mínim, 20 països que
participen en el Sub-programa MEDIA.
A l’apartat 5 de les bases de la present convocatòria s’enumeren els requisits que han de tenir les sales d’exhibició que poden
formar part de la xarxa: mínima antiguitat, nombre mínim de projeccions, de seients, d’espectadors, etc.
També, i en el mateix apartat, es detallen els requisits mínims pel que fa als films que es projecten.

La subvenció comunitària no podrà ser superior al 50% del total dels costos elegibles.
L’import de l’ajut financer per a tercers no podrà ser superior a 60.000 euros.

CRITERIS DE
SELECCIÓ I
TIPUS D’AJUT

Es podrà formalitzar un acord marc d’associació entre l’Agència i els beneficiaris (FPA o Framework Partnership Agreement)
per a un període de dos anys i per tal que puguin assolir els seus objectius a llarg termini, adreçat a organitzacions que desenvolupin accions estables en termes d’objectius, format i metodologia.
Posteriorment, s’establirà un acord/contracte de subvenció específic anual entre les parts, expressat en euros i que contindrà
les condicions i el nivell de finançament atorgat.
A l’apartat 8 de la present convocatòria trobareu una taula on es detalla el sistema de puntuació (màxim 100 punts) repartits
d’acord amb els criteris següents:
• Rellevància/valor afegit: 35 punts
• Qualitat contingut/activitats: 20
• Comunicació/impacte: 40
• Qualitat de l’equip: 5

•U
 n primer prefinançament per al 25% del total de costos de la xarxa, en el termini de 30 dies a comptar des de la darrera
signatura del contracte.

FORMA DE
PAGAMENT

• Un segon prefinançament per a un altre 25% dels costos, en el termini de 30 dies a comptar des de la data d’aprovació
de l’Agència, d’un informe de seguiment enviat pel beneficiari. Aquest segon prefinançament només es podrà produir en el
supòsit que com a mínim ja s’hagi gastat un 70% de l’import total del primer prefinançament.
L’import del pagament final, per part de l’Agència, vindrà determinat pels informes finals rebuts.

CALENDARI

• Publicació convocatòria: 18 de desembre de 2013
• Termini presentació sol·licituds: 27 juny 2014
• Informació als candidats: Setembre 2014
• Signatura del contracte: Novembre 2014
• Data d’inici de l’acció: 1 de gener de 2015
• Durada màxima de l’acció/període elegibilitat costos: 12 mesos (01 gener a 31 de desembre de 2015).
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Més informació al nostre lloc web

Europa Creativa
simplifica el procés
de sol·licitud de

convocatòries
d’ajut

Amb la implantació del nou programa, les empreses
que vulguin sol·licitar un ajut només hauran de facilitar les dades de la seva companyia una única vegada.
Per fer-ho, primerament caldrà tenir un compte obert
al portal ECAS (European Commission Authentication
Service).
L’ECAS permet als usuaris registrats accedir a una àmplia gamma de sistemes d’informació de la Comissió, a
través d’un identificador i un password. Un cop registrats
a l’ECAS, podrem entrar al portal de Participació d’Educació, Audiovisual, Cultura, Ciutadania i Voluntariat, i
accedir a les convocatòries del programa Europa Creativa. Així doncs, es tracta de registrar-se com a empresa o
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organització i introduir-hi les dades que es demanen. A
partir d’aleshores, quan es vulgui optar a una candidatura només caldrà afegir-hi les dades del projecte.
Un dels objectius d’Europa Creativa és simplificar els
tràmits que han de fer les empreses a l’hora de sol·licitar
un ajut. El procediment per a registrar-se a l’ECAS és
ràpid i senzill, i l’usuari sempre podrà tenir accés a les
seves dades per a modificar-les o ampliar-les.
D’altra banda, les persones interessades en formar part
de l’equip d’experts assessors de l’Agència (podeu trobar
aquí la notícia de la convocatòria oberta) també caldrà
que es registrin prèviament al portal ECAS.

e
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AJUT AL FONS DE

COPRODUCCIÓ INTERNACIONAL
DESTINATARIS

Organismes europeus establerts en un dels països membres del subprograma MEDIA, dins d’Europa Creativa. Han de
ser fons de coproducció en actiu com a mínim des de fa 12 mesos i que tinguin com a activitat principal donar suport a
les coproduccions internacionals.
Les persones físiques no són elegibles.

OBRES
ELEGIBLES
I CRITERIS
D’ADMISSIÓ

CRITERIS DE
SELECCIÓ I
TIPUS D’AJUT

Aquesta modalitat de suport té com a objectiu principal incrementar la capacitat dels operadors audiovisuals per desenvolupar treballs audiovisuals europeus amb potencial per a circular per la Unió Europea i més enllà i per facilitar la coproducció europea i internacional, incloent-hi les cadenes de televisió.
Els fons que opten a aquesta subvenció han de donar suport a activitats que facilitin la coproducció internacional i que
enforteixin la circulació i distribució de treballs audiovisuals en fase de producció.
Aquests fons de coproducció hauran de concedir subvencions a tercers per a coproduir llargmetratges de ficció, animació o
documentals d’una durada mínima de 60 minuts destinats principalment a la distribució cinematogràfica. El film s’haurà de
distribuir com a mínim a 3 territoris. Un d’aquests haurà de pertànyer a un país membre de MEDIA i un altre haurà de ser
un tercer país. Les subvencions a tercers, per part dels esmentats fons, no podran ser superiors a 60.000 €.

La contribució financera (co-finançament) de la Unió no podrà superar el 80% del total de costos elegibles de l’acció.
L’aportació màxima per beneficiari és de 400.000 €.
Els candidats hauran de tenir fons de finançament estables i suficients per mantenir la seva activitat al llarg del període
en el qual es desenvolupa l’acció.
L’Agència analitzarà la capacitat operativa i financera de l’empresa. La documentació que haurà de presentar el candidat
dependrà, en tot cas, de l’import de l’ajut sol·licitat.
A l’apartat 8 de la present convocatòria de propostes s’enumera la puntuació màxima que es pot concedir a un projecte
(100 punts) depenent de diferents criteris. Així:
• Rellevància del projecte: 40 punts
• Qualitat contingut/activitats: 25
• Resultats/impacte: 30
• Qualitat de l’equip: 5

FORMA DE
PAGAMENT

Un prefinançament per valor d’un 70% del total de l’ajut concedit, que serà transferit al beneficiari en el termini de 30
dies a comptar des de la data de la darrera signatura del contracte.
L’Agència establirà l’import del pagament final en funció de l’informe financer final (costos realment produïts) i els documents adjunts corresponents, enviats pel beneficiari.
Si finalment els costos presentats són inferiors als previstos inicialment, la Comissió reduirà la seva aportació en la
proporció que correspon.

CALENDARI

•P
 ublicació de la convocatòria:
18 de desembre 2013
•T
 ermini sol·licituds:
21/03/2014
• Informació resultats als candidats
juny 2014
•S
 ignatura del contracte:
Juliol 2014
L’acció (període d’elegibilitat de costos) s’haurà d’iniciar com a molt aviat l’01/09/2014 i finalitzar com a molt tard el
31/12/2016. La durada màxima de l’acció és de 28 mesos. Excepcionalment l’Agència pot concedir una prórroga de 6
mesos més. En aquest cas doncs, la durada màxima seria de 34 mesos.
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Més informació al nostre lloc web

La Comissió Europea ha
publicat els resultats de
diversos estudis d’interès
per al sector cultural:
EDUCACIÓ/ CREATIVITAT
Impacte de la cultura sobre la creativitat (2009): l’estudi explora els vincles entre la cultura, la diversitat cultural, la
creativitat i - més àmpliament - la innovació social, científica i econòmica.
Vincles entre cultura i educació (2004): l’estudi pretén oferir una visió global de les mesures nacionals existents,
que enllaça la cultura amb l’educació formal, no formal i informal, la formació professional i els joves.

ECONOMIA
La dimensió emprenedora de les indústries culturals i creatives (2010): l’estudi respon a la creixent
importància de l’economia creativa, i més concretament, sobre el paper de les indústries culturals i
creatives, com a eines per fer front als reptes actuals i futurs d’Europa.
L’economia de la cultura a Europa (2006): s’analiza
l’economia directa (en termes de PIB, creixement i
ocupació), així com la contribució indirecta (relació
entre la creativitat i la innovació, els vincles amb
el sector de les TIC, el desenvolupament regional)
dels sectors cultural i creatiu.
Potencial d’ocupació en el sector cultural (2001)

mobilitat
Estudi de viabilitat dels sistemes d’informació per
a la mobilitat dels artistes (2009): l’estudi pretén
analitzar les necessitats específiques dels artistes
i treballadors culturals; identificar les llacunes en
el funcionament dels sistemes d’informació existents; fer recomanacions als actors nacionals i europeus amb vista a la creació d’un sistema europeu
d’informació.
“Qüestions de mobilitat”: Els programes i plans de
suport a la mobilitat d’artistes i professionals de la
cultura (2008)
La mobilitat i la lliure circulació en el sector cultural (2002)

e
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DIÀLEG INTERCULTURAL
Enfocaments nacionals per a un diàlèg intercultural (2008): s’investiguen els conceptes de diàleg intercultural i els seus reptes a diferents
sectors com la cultura, l’educació, l’esport i la joventut.

DIMENSIÓ EXTERNA
Una estratègia per a la Cultura a la Regió de la Mediterrània
(2009): la Comissió Europea ha encarregat un informe per
identificar les àrees estratègiques de la Regió Mediterrània,
tant per a les autoritats públiques com per a la societat civil.

DIMENSIÓ REGIONAL
Contribució de la cultura al desenvolupament local i regional
- L’evidència dels Fons Estructurals (2010): 50 exemples que il·
lustren la contribució de les aportacions realitzades pel sector
cultural i creatiu als objectius de la política de cohesió de la Unió
Europea.
Capitals Europees de la Cultura (2004)
L’ús dels Fons Estructurals en l’àmbit de la cultura (1994 - 1999)

MISCEL·LÀNIA
Estudi sobre l’impacte dels Premis de la UE per a la cultura (2013)
Mapping i avaluació de llocs web existents en el sector cultural (2010)
Enquestes de l’Eurobaròmetre sobre els europeus, la cultura i valors culturals
(2007)
Els sistemes nacionals de garanties públiques (2004)
Estudi de viabilitat d’un observatori cultural europeu (2003)
Cooperació Cultural a Europa (2003)

agenda
TERMINIS

CONVOCATÒRIES

MEDIA

FORMACIÓ
23 de maig de 2014

Desenvolupament: Projectes individuals
28 de febrer de 2014 – 06 de juny de 2014

Desenvolupament: Slate Funding
28 de març de 2014

Desenvolupament: Videojocs
28 de març de 2014

Difusió per televisió
28 de febrer de 2014 — 13 de juny de 2014

Distribució: Suport selectiu
28 de febrer - 2 de juliol de 2014

Distribució: Suport automàtic
30 d’abril de 2014

Agents de venda
18 de juny de 2014

Suport a festivals
28 de febrer – 4 de juliol de 2014

Accés a mercats – Single Actions
7 de març de 2014

Accés a mercats
(Framework Partnership)
6 de juny de 2014

Xarxes de cinemes (exhibició)
27 de juny de 2014

Desenvolupament d’audiències
28 de març de 2014

Ajuts a la coproducció internacional
21 de març de 2014

T’informem diàriament al
web, Facebook i Twitter
Recordeu que MEDIA Antena Catalunya ofereix un servei de subscripció de notícies, on
podreu rebre tota la informació MEDIA que us sigui d’interés.
També podeu subscriure-us al nostre calendari. Hi trobareu les properes activitats de MEDIA
Antena Catalunya (taules rodones, conferències, sessions informatives...), així com les activitats MEDIA europees (sol·licitud d’ajuts, festivals, mercats, premis, cursos de formació...).

MEDIA ANTENA CATALUNYA
Ptge de la Banca 1-3, 1a planta
08002 Barcelona
Tel. 34-93 552 49 49 - 34-93 552 49 48
media_antena.cultura@gencat.cat
www.antenamediacat.eu

Direcció: Helena Moreno Núñez
Continguts: Àngels Clos Caturla
Difusió: Àlia Kirchner
Administració: Natàlia Giménez Teixidó
Disseny: EPA Disseny SL · www.epasg.com

