Societat Anònima de Mitjans de Comunicació

CRIDA
PROPOSTES DE SÈRIES D’ANIMACIÓ INFANTIL I/O JUVENIL
1. OBJECTE
Tal com recull el punt 6 de la Regulació del procediment de selecció i contractació
de continguts en règim de producció associada per a la Societat Anònima de
Mitjans de Comunicació, es fa una crida a tot el sector audiovisual valencià per tal que
presente la següent PROPOSTA AUDIOVISUAL:
A. SÈRIE D’ANIMACIÓ INFANTIL I/O JUVENIL. L’SAMC està buscant dues sèries
d’animació infantil i/o juvenil de temàtica oberta.
Les sèries presentades hauran de tindre un ancoratge a la Comunitat Valenciana, ja siga
per les històries que es conten, pels personatges que protagonitzen les animacions, o per les
localitzacions on transcorren els capítols.
També es podran presentar projectes basats en personatges de l’univers fantàstic, èpic o de
la llegenda oral valenciana, o podran ser una adaptació d’obres d’escriptors valencians.
Els projectes hauran de combinar l’entreteniment adequat als menors d’edat d’acord amb
la Carta de valors de la CVMC. Les sèries podran barrejar les aventures de personatges de
l’imaginari col·lectiu del passat amb el món actual, perquè el públic infantil i/o juvenil
tinga un referent cultural valencià, i en què estiguen presents els valors universals com ara
l’amor, l’amistat, la solidaritat i la igualtat d’oportunitats i de gènere. Totes les propostes
hauran de fer ús d’un llenguatge igualitari, amb adaptacions divertides que entretinguen
tots els públics, i amb vocació de ser un referent positiu.
Capítols: 13-26
Durada: 3-7 minuts /capítol.
Pressupost màxim per sèrie: 250.000 €
Període màxim de producció de la sèrie: 12 mesos
2. CRITERIS GENERALS DE SELECCIÓ
L’SAMC seleccionarà el projectes basant-se en els següents criteris:
a) La qualitat de les propostes.
b) Propostes de continguts transmèdia.
c) Adequació dels projectes A LA CARTA DE VALORS i als objectius de l’SAMC.

d) Pressupost i pla de treball.
e) Adequació de les propostes als preus orientatius màxims de producció
marcats en aquesta convocatòria.
f) Experiència de l’empresa i dels profesionals proposats en produccions del
mateix gènere.
g) Capacitat de les empreses productores de generar aliances estratègiques per
tal d’aplegar en els projectes el talent i la capacitat de producció.
3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
La documentació que cal presentar és la següent:
1. Títol
2. Sinopsi (1 full)
3. Descripció de la sèrie (5 fulls)
4. Bíblia
5. Descripció de personatges
6. Guió del capítol 1
7. Concepte visual (opcional)
8. Teaser o pilot (opcional)
9. Story (opcional)
10. Proposta de director i/o productor executiu amb currículum i experiència en el
gènere d’animació
11. Proposta de guionistes
12. Proposta d'equip d’animació i d’equip tècnic, i currículums
13. Pla de treball
14. Pressupost
15. Historial de l'empresa o empreses productores
16. Proposta de mitjans tècnics
17. Proposta d'estratègia transmèdia
4. LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les propostes es podran lliurar a través de dues vies:
1. Per correu postal o missatger. (Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot)
2. Per correu electrònic a animacio@cvmc.es
En qualsevol dels dos casos, la CVMC tornarà còpia del formulari de registre amb
número de registre d’entrada i amb data com a justificant de recepció.
El termini de presentació de propostes serà de 15 dies naturals a comptar des de
l’endemà des de la publicació d’aquesta crida en la pàgina web de la CVMC.
Burjassot, 8 de novembre de 2018

