
ACCIÓCURTS DONESVISUALS 2021
Preguntes Freqüents

Quin tipus de projectes s’accepten?

Poden presentar-se projectes de curtmetratge, tant de ficció com documental o animació. La
durada màxima del curtmetratge haurà de ser de 20 minuts.

No presentar els materials tal com se sol·liciten en les bases és motiu de
desqualificació?

Sí.

És important tenir perfil obert en el Directori de Dones Visuals?

Sí. L'historial professional de la sol·licitant es valorarà a través de la descripció i contingut del
seu perfil del Directori.

És possible presentar més d’un projecte?

No.

Puc presentar un projecte que estigui en fase de preproducció, amb el rodatge iniciat o
en fase de postproducció?

Sí.

Puc presentar un projecte que hagi participat en altres programes de desenvolupament
en l’àmbit nacional o internacional?

Sí.

Puc presentar un projecte que hagi estat presentat en altres convocatòries
d'ACCIÓCURTS?

Sí.

El meu projecte ha de tenir una part del finançament garantit?

No.

És obligat tenir el suport d’una empresa productora en el projecte?

No.

Cal que les seleccionades es comprometin a assistir a totes les sessions?

Sí.



Només s’hi poden presentar dones a la convocatòria?

La convocatòria està oberta a totes aquelles sol·licitants que s’identifiquin com a dones.

Si sóc directora i el projecte que presento està escrit o coescrit per un home, em puc
presentar?

Un projecte escrit per un home no pot presentar-se en Acció Curts. En cas que la candidata
present un guió com a coguionista aquest ha d'estar escrit i signat per les dues parts. El
coguionista no podrà beneficiar-se de l'acció.

Sóc guionista i el projecte que presento serà dirigit per un home, em puc presentar?

No.

Sóc directora o guionista i el projecte que presento està produït per un home, em puc
presentar?

Sí.

Em puc presentar a la convocatòria si no sóc major d’edat?

No, totes les candidates hauran d’haver assolit la majoria d’edat el darrer dia de tancament de
sol·licituds.

Què passa si les dates en les quals es desenvolupa ACCIÓCURTS es veuen afectades
pel COVID-19?

Es proposaran dates alternatives i/o que l’acció es dugui a terme a travès de mitjans
virtuals.

Barcelona 15 de març de 2021.
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