CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE
CANNES 2018

La Generalitat Valenciana, a través de l'Institut Valencià de Cultura, promou amb aquesta
convocatòria la participació de les empreses valencianes en el Festival Internacional de Cinema
de Cannes 2018 que tindrà lloc del 8 al 19 de maig de 2018, dins de les accions del Pla Valencià
per a la Internacionalització de les Indústries Culturals i Creatives, que preveu el finançament
per a la participació en els mercats i festivals que han sigut consensuats amb el sector.
El Festival Internacional de Cinema de Cannes és un dels esdeveniments europeus i mundials
més importants en el camp del cinema i un lloc de trobada dels professionals i de
descobriment de les novetats i tendències del sector.
L'Institut Valencià de Cultura posarà a disposició de les empreses valencianes un màxim de 10
d’acreditacions.
LLOC I DATA:
Festival Internacional de Cinema de Cannes del 8 al 19 de maig de 2018
TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
Les sol·licituds podran presentar-se fins al 13 de febrer de 2018 en l'adreça electrònica:
secretariadg_ivac@gva.es
QUI POT PARTICIPAR:
Podran participar:
Empreses productores audiovisuals amb seu social i fiscal a la Comunitat Valenciana
DOCUMENTACIÓ QUE S'HAURÀ D'APORTAR JUNT AMB LA SOL·LICITUD
Els participants hauran de sol·licitar la seua participació per escrit i adjuntar la documentació
següent:
•

Historial de l'empresa i/o dels seus representants

•

Productes o projectes per a la seua promoció o venda en el Festival.
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•

Quantitat d'acreditacions sol·licitades i nom de la/les persona/es (màxim de 2
acreditacions per empresa.

•

Projectes de cinema qualificats i/o emesos en televisió des de l'1 de gener de 2015.

•

Projectes de cinema subvencionats per l'Institut Valencià de Cultura des de l'any 2015 o
seleccionats per l'Alt Consell Consultiu de Radiodifusió, Televisió i altres Mitjans de
Comunicació de la Generalitat Valenciana

•

Autobaremació d'acord amb els criteris de puntuació.

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS
Hi haurà una acreditació per empresa. En el cas de que es presenten menys de 10 empreses,
es podrà atorgar, per ordre de puntació, dues acreditacions a les empreses que així ho hagen
sol.licitat fins arribar a les 10 acreditacions atorgades per l’Institut Valencià de Cultura.
Una comissió formada per representants de la direcció adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia
de l'IVC seleccionarà els participants d'acord amb els següents criteris:
Es valorarà amb un màxim de 20 punts:
A) Dos punts per cada producció realitzada per l'empresa i qualificada o emesa en televisió des
de l'any 2015.
B) Dos punts per cada projecte o producció subvencionada per l'Institut Valencià de Cultura
des de l'any 2015 o seleccionat per l'Alt Consell Consultiu de Radiodifusió, Televisió i altres
Mitjans de Comunicació de la Generalitat Valenciana, sempre que el projecte siga un dels quals
l'empresa tinga previst promocionar en el festival.
Un projecte podrà puntuar en un únic apartat (A o B)
COMUNICACIÓ DELS PARTICIPANTS SELECCIONATS
Reunida la comissió i feta la valoració, es farà pública la relació de participants seleccionats en
la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura: http://ivac.gva.es/
OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS SELECCIONATS
Els participants hauran d'entregar la següent documentació:
•

Còpia de la inscripció en el Mercat, en la qual figura l’import de la/les acreditacions.
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•

Una memòria abans del 4 de juny de 2018 en la qual es descriva la relació de contactes
fets al mercat, les accions realitzades i els objectius aconseguits respecte als seus projectes
i produccions en aquesta edició del Festival Internacional de Cinema de Cannes.

•

Justificació de l'acreditació del festival.

La no presentació de la documentació requerida en el termini establert, suposarà que
CulturArts Generalitat no es farà càrrec del pagament de l’acreditació o acreditacions.
PAGAMENT
L’Institut Valencià de Cultura es farà càrrec d’un import màxim per acreditació de 339 euros
(impostos no inclosos).
El pagament de les acreditacions es farà contra factura d'empresa productora participant o
d'una associació en representació de l'empresa o empreses participants.
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