ACCIÓPRODUCCIÓ DONESVISUALS 2022

PREGUNTES FREQÜENTS (FAQS)

Quin tipus de projectes s’accepten?
Poden presentar-se projectes de llargmetratges cinematogràfics, tant de ficció com de
documental o experimental i de vocació autoral o industrial. Queden, per tant, exclosos
d’aquesta convocatòria els llargmetratges d’animació, els curtmetratges, les sèries o
mini sèries i els projectes transmèdia.
És possible presentar més d’un projecte?
No.
Puc presentar un projecte de ficció que estigui en fase de preproducció, amb el
rodatge iniciat o en fase de postproducció?
No, només es poden presentar projectes en fase de desenvolupament.
Puc presentar un projecte que hagi participat en altres programes de
desenvolupament en l’àmbit nacional o internacional?
Sí.
Em puc presentar si no tinc cap projecte en desenvolupament?
Sí, en aquest cas has de tenir un projecte d'empresa audiovisual.
Com puc acreditar l’experiència mínima?
Hauràs d’adjuntar en l’apartat corresponent el certificat de qualificació de l’obra prèvia
expedit per l’ICAA o l’ICEC.
Si tinc obra demostrable com a experiència prèvia, però no disposo de certificat
de qualificació perquè estava destinada a ser emesa per televisió, em puc
presentar?
En el cas de tenir experiència prèvia en la producció de documentals televisius,
pel·lícules per a televisió i/o series, podeu adjuntar un text explicatiu i alguna
referència a aquestes emissions a l'apartat experiència mínima i el comitè de selecció
ho valorarà.
Podré presentar un projecte que hagi estat presentat en altres convocatòries
d’ACCIÓPRODUCCIÓ?
Sí. En cas que el projecte s'hagi presentat en edicions anteriors, s'haurà d’indicar
breument quins són els canvis en la nova proposta.
Sí em presento amb un projecte d’empresa, però aquesta no ha estat encara
legalment constituïda, em puc presentar?
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 participants es comprometin a assistir a totes les sessions?
Sí, les participants s’han de comprometre a assistir a totes les sessions del programa i
a fer ús de l’espai de coworking durant el període establert a les bases. En cas
d’incompliment d’aquest compromís, l’organització es reserva el dret d’interrompre la
participació de la seleccionada en el programa.
Només s’hi poden presentar dones a la convocatòria?
La convocatòria està oberta a totes aquelles sol·licitants que hagin nascut o
s’identifiquin com a dona.
Si sóc productora i el projecte que presento està escrit i/o dirigit 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 abans del darrer dia de
tancament de sol·licituds.
Què passa si les dates en les quals es desenvolupa ACCIÓPRODUCCIÓ es veuen
afectades pel COVID-19?
Es proposaran dates alternatives i/o que l’acció es dugui a terme a través de mitjans
virtuals.
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