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BASES DE PARTICIPACIÓ 

 

Film Financing Market és un mercat de finançament audiovisual que té com a objectiu reunir els 

millors projectes de llargmetratge de ficció en fase de finançament amb inversors privats interessats 

en nous models d'inversió. 

 

  

1. PARTICIPAR AL FILM FINANCING MARKET  

 

Per a participar al Film Financing Market, els projectes hauran de complir els següents requisits: 

 

• Projectes nacionals amb un pressupost de més d'1 milió d'euros amb un mínim del 70% del 

finançament garantit o projectes en coproducció internacional, amb participació 

minoritària espanyola, i amb un pressupost de més d'1 milió d'euros amb un mínim del 50% 

del finançament garantit.  

• Els projectes han de tenir potencial internacional, econòmic i comercial. 

• Els projectes poden estar en fase de desenvolupament o en producció. 

 

Perquè el projecte sigui valorat és imprescindible donar-se d'alta i enviar els següents materials a 

través del formulari corresponent a l'àrea professional de la web 

http://www.filmfinancingmarket.com  entre l'1 de maig i el  31 de maig de 2023 a les 23:59h. 

 

Documents i informació necessària. (*)  

• *Tipus de projecte  

• *Títol del projecte  

• *Gènere  

• *Durada  

• *Idioma V.O.  

• *Director  

• *Guionista  

• *Producció Executiva  

• *Productores  

• *Sinopsi  

• *Guió  

• *Fitxa artística  

• *Pressupost desglossat, Model ICAA.  

• *Calendari de Producció 

• *Pla de finançament justificat  

• *Pla de comercialització i explotació previst.  

 

 

 

http://www.filmfinancingmarket.com/
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2. Secció NEW TALENT 

 

La secció NEW TALENT del Film Financing Market està dissenyada per a donar visibilitat a nous 

talents amb projectes que tinguin vocació internacional. S’acceptaran projectes de llargmetratge de 

ficció. 

 

Els projectes seleccionats a la secció New Talent participaran a una sessió de pitching davant una 

audiència d'inversors. 

  

Els requisits per als projectes de la secció New Talent són: 

 

• Que el projecte estigui dirigit per un/a nou/nova realitzador/a (primer o segon 

llargmetratge). 

• Que el projecte vingui acompanyat d'una productora. 

• Que la producció tingui vocació internacional.  

• Que el projecte hagi obtingut un ajut al desenvolupament i/o hagi participat a un laboratori 

o mercat de prestigi  

 

Perquè el projecte sigui valorat pel comitè de selecció, serà imprescindible enviar un email a 

“newtalent@filmfinancingmarket.com” abans del dia 31 de maig de 2023 a les 23:59h, incloent-hi 

la següent documentació en format PDF. 

 

• Nom del projecte 

• Productora 

• Director/a 

• Guió  

• Dossier que inclogui sinopsi, notes del director/a, biofilmografía del director/a i productor/a 

i altres materials conceptuals o visuals que puguin complementar el projecte (màx. 20 

pàgines). 

• Acreditar l'haver estat beneficiari d'un ajut al desenvolupament i/o la participació a un 

laboratori o mercat de reconegut prestigi.  

 

 

 

3. VALORACIÓ DE PROJECTES 

 

Film Financing Market seleccionarà els projectes basant-se principalment en el seu potencial 

comercial i la seva garantia de rendibilitat, però amb una clara aposta per projectes que demostrin:  

 

• Qualitat artística i cultural 

• Igualtat de gènere, tant en les històries com en els equips 

• Pla de producció eficient i sostenible 
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• Innovació i digitalització del pla de comercialització 

• Suport al talent divers i emergent 

 

La selecció dels projectes serà realitzada per un comitè de valoració format per professionals de 

l'audiovisual i de les finances, amb la finalitat d'analitzar tant el valor artístic, com el comercial i de 

retorn econòmic. 

 

El comitè de valoració estarà integrat per: 

 

● analistes de guió  

● directors de producció 

● analistes financers 

● experts en vendes internacionals 

● experts en postproducció i efectes especials 

 

El calendari de la primera edició del Film Financing Market és: 

 

Recepció de projectes: De l'1 al 31 de maig. 

Comunicació de projectes seleccionats: 31 de juliol. 

Celebració de l'esdeveniment FFM: 10 i 11 d'octubre de 2023.  

 

 

4. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 

A la 1a edició del Film Financing Market octubre de 2023, la inscripció de projectes serà gratuïta.  

 

Una vegada seleccionats els projectes, els productors es comprometen a: 

 

• Assistir a les activitats programades durant el Film Financing Market. 

• Assistir a totes les reunions one-to-one organitzades durant l'esdeveniment. 

• Incloure la següent línia i el logo autoritzat als crèdits quan la pel·lícula estigui acabada: 

"Amb el suport del Film Financing Market 2023". 
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COL·LABORADORS 

 

Clúster Audiovisual de Catalunya 

Cuatrecasas 

Triodos Bank 

Festival de Sitges 

Metricson 

Arcano 

Bluefin consulting 

Triunion audiovisual 


