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PLEC TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA EMPRESA PER A LA REALITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE MATERIAL AUDIOVISUAL I FOTOGRÀFIC DEL PROGRAMA 
D’EMPRENDEDORIA VERDA I SOCIETAT CIVIL AIXÍ COM MATERIAL AUDIOVISUAL 
PEL PROGRAMA REGIONAL SWITCHMED. 

 

1. ANTECEDENTS 

El Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC) és un centre de 
cooperació internacional amb els països Mediterranis en matèria de desenvolupament i innovació del 
sector productiu i la societat civil a partir de models de consum i producció més sostenibles amb l’objectiu 
de contribuir a la transició cap a economies sostenibles en els estats de la conca Mediterrània.  

El SCP/RAC és una de les organitzacions pertanyents al Mediterranean Action Plan (MAP)1, establert 
des de l’any 1975 pel Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient, i que te com a objectiu 
coordinar la cooperació entre els 21 països2 membres de la Convenció per a la protecció del medi marí i 
la regió costanera del Mediterrani (coneguda com a Convenció de Barcelona) que té com a objectiu la 
protecció i millora del medi ambient i el desenvolupament sostenible de la regió. El SCP/RAC està adscrit 
a l’Agència de Residus de Catalunya. 

Així mateix, a partir de l’any 2009 el Conveni d’Estocolm sobre Compostos Orgànics Persistents3, tractat 
mundial per protegir la salut humana i el medi ambient d’aquests productes tòxics, s’afegeix al marc 
d’actuació del SCP/RAC, donat que el Centre és designat pels països membres del Conveni com a 
Centre Regional per la seva aplicació. Des de llavors aquest tipus de contaminants s’introdueixen com a 
prioritat en gran part de les activitats del SCP/RAC. 

Les activitats desenvolupades pel SCP/RAC inclouen la organització d’activitats de capacitació i formació 
d’experts, la publicació de notícies i publicacions tècniques, l’organització de reunions d’experts, la 
preparació d’estudis tècnics i metodologies, l’establiment de xarxes per l’intercanvi de coneixement i 
experiències entre els principals actors dels països (organitzacions internacionals, entitats públiques, 
associacions empresarials, entitats de la societat civil, universitats, etc), la coordinació de projectes pilot i 
l’assistència als països en la preparació de Plans Nacionals d’Acció per la integració de models de 
consum i producció sostenible en el desenvolupament del sector productiu que propiciïn la introducció de 
criteris d’economia verda en les seves polítiques de desenvolupament.  

En aquest marc, el SCP/RAC requereix del recolzament d’una organització per la realització i el 
desenvolupament de material audiovisual i fotogràfic per representar part de les activitats que s’ han dut 
a terme en el Programa d’Emprenedoria Verda i Societat Civil,  que el centre desenvolupa en el marc del 

                                            
1 www.unepmap.org 
2  Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Xipre, Egipte, França, Grècia, Israel, Itàlia, Líban, Líbia, Malta, Mònaco, Marroc, 
Montenegro, Eslovènia, Espanya, Síria, Tunísia i Turquia 
3 www.pops.int 
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Projecte SwitchMed finançat per la UE. Aquest desenvolupament de material de comunicació  
s’emmarca dins de l’ activitat de comunicació d´impacte de la component de Networking Facility, i 
consisteix en  comunicar els beneficis que el Programa ha tingut a nivell nacional en 8 països del 
Mediterrani i també a nivell regional capturant els resultats i indicadors clau i les històries d’èxit dels 
emprenedors sostenibles incubats. El programa vol ressaltar la creació de llocs de feina, l’eco-innovació, 
els models de negoci que segueixen els principis de l’ economia circular i el creixement sostenible que 
SwitchMed contribueix amb el suport que dóna als emprenedors en els països del Nord d’Àfrica i del 
Mitja Orient.  

 

2. OBJECTIUS DE COMUNICACIÓ 

Específicament, la comunicació d’impacte pretén: 

• Presentar les activitats dutes a terme pel les components demostratives; 

• Comunicar l´impacte i la diferència que s´ha aconseguit en el terreny en referència a aspectes 
ambientals, socials i econòmics dels negocis creats pels emprenedors; 

• Comunicar l‘impacte (ambiental, social i econòmic) que el Programa SwitchMed ha tingut a la 
regió del Mediterrani; 

• Informar a grups d’interès locals i regionals tot buscant la seva participació d’aquest per tal de fer 
conjuntament activitats de replicació i escalar les activitats demostratives.  

 

Els objectius de comunicació dels materials audiovisuals a desenvolupar per l´empresa adjudicatària 
són: 

• Donar a conèixer el programa i presentar-lo com un referent en la regió del Mediterrani tot 
emfatitzant l´alta qualitat dels serveis oferts durant el programa de formació i incubació, en el 
marc del Programa d’Emprenedoria Verda i Societat Civil; 

• Donar a conèixer els serveis que el Programa d’Emprenedoria Verda i Societat Civil ha ofert als 
emprenedors dels països del Nord d’Àfrica i Mitja Orient, tot emfatitzant el suport a la creació 
d’empreses sostenibles; 

• Difondre l’impacte econòmic, social i ecològic que les empreses de nova creació tenen; 

• Convèncer (sobretot als donants) sobre la necessitat de continuar donant suport al programa, 
emfatitzant els beneficis que aquest té pels beneficiaris del programa;  

• Atreure l´atenció de més emprenedors verds per tal de voler formar part del programa de 
formació i incubació; 

• Influenciar agents inversors  i institucions financeres  interessats en finançar  la creació 
d´empreses sostenibles, i específicament, els emprenedors incubats durant el nostre programa; 

• Fer créixer la comunitat del SwitchMed i invitar a grups d’interès clau a formar part d´aquesta;  

• Promoure els valors de sostenibilitat, la innovació al serveis dels emprenedors de la zona del 
Nord Àfrica i Mitjà Orient. 



Dr. Roux 80 
08017 Barcelona 
Tel.:93 567 33 
00 
Fax:93 567 33 

 

  

• Demostrar que el programa promociona l’aplicació de pràctiques d’economia circular i negocis 
que promouen productes i serveis sostenibles;   

Tots els productes que resultin d´aquest encàrrec hauran de presentar-se en Subtitulació en Anglés, 
Francés i Arab. 
 

3. MiSSATGES DE LA COMUNICACIÓ  

• El Programa d’Emprenedoria Verda i Societat Civil dóna suport a start-ups eco-innovadores i 
emprenedors ajudant a la creació de noves empreses sostenibles; això fa que es creïn nous llocs de 
feina, augmentant la competitivitat d´aquestes empreses a nivell nacional i internacional, contribuint a 
l’estabilitat econòmica i la protecció dels recursos naturals en la regió del mediterrani.  

• SwitchMed ha contribuït en el desenvolupament econòmic del Mediterrani (beneficis econòmics 
generats a través de la creació d’empreses, volum de sous distribuït...), a la protecció del medi ambient 
(emissions de CO2, consum d´aigua estalviat, estalvi de la producció de residus, etc...) i a la mitigació 
de la pobresa (llocs de feina creats, equilibri de gènere en la creació de llocs de feina...). 
 

• El Programa d'Emprenedoria Verda dóna suport als emprenedors per adoptar el disseny ecològic i la 
eco innovació com a enfocaments estratègics per impulsar la competitivitat empresarial del mercat. 
 

 
4. PÚBLIC OBJECTIU 

Els diferents targets sobre els que té impacte la nostra activitat i per tant a la que els hi ha d´arribar el 
missatges descrits anteriorment, són els següents: 
 

• La Comissió Europea, que és la institució que ha finançat el programa del SwitchMed. 
Específicament, hi ha quatre Direccions Generals de la Comissió Europea que : NEAR, GROW, 
Devco, Environment; 

• El parlament Europeu; 

• Les delegacions de la Comissió Europea localitzades en els 8 països del SwitchMed: Algèria, 
Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, Palestina, Tunísia; 

• Emprenedors sostenibles, tant els que han format part del programa de formació i incubació, com 
emprenedors potencials que hi hagi a la regió del Mediterrani. També s´inclou aquí incubadores i 
escoles que formin a emprenedors en programes d´acceleració; 

• Institucions financeres que puguin tenir interès en invertir en emprenedors incubats del nostre 
programa, o d´altres que formen part de la nostra comunitat dels Switchers 
(www.theswitchers.eu); 

• Organitzacions i institucions que tinguin interès en escalar i replica el nostre programa en altres 
zones i països, i també ampliar els fons destinats en el programa; 

• Actors claus en els països del SwitchMed, que treballin en temes de sostenibilitat, indústria, 
accés a finances per emprenedors, consum sostenible i producció neta, eco-disseny, etc....; 

• Públic en general (incloent joves), tant a Europa com a la regió de Nord Àfrica i del Mitja Orient; 

• Mitjans de comunicació, tant a nivell local, nacional i internacional. 
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5. TO I ESTIL 

Considerem que l´estil de les peces que s´han d’executar ha de ser: 
 

- Innovador: que destaqui d´altres programes que puguin ser similars.  
- Inspirador: Que apel·li a consciència d'aprofitament de recursos, remarcant que aquest gest genera un 

benefici per un mateix. 
- Clar i entenedor: combinar diferents missatges complexos i indicar els impactes (econòmic, social i 

ambiental) en una sola peça i que generi gran interès per a diferents públics objectius. 
 
Cal transmetre emoció, empatia, que la contribució del SwitchMed és única en la regió del Mediterrani, tot 
exposant casos inspiradors d’emprenedors. Això s’haurà d´aconseguir d’una manera dinàmica, atractiva 
visualment (artística) i amb una clara aproximació al storytelling, però respectant al mateix temps el rigor 
institucional del programa. A banda de les històries humanes, és important emfatitzar al mateix temps el repte 
que suposa la implementació d’un programa així en el context dels països en els que treballem i l’impacte 
econòmic, social i ambiental d´aquestes noves empreses.  
 
 

6. OBJECTE  D´AQUEST  CONTRACTE 

És objecte d’encàrrec del present contracteplec l´elaboració de 20 vídeos, 2 teasers i 6 càpsules, així com un 
reportatge fotogràfic. Específicament, es llisten els productes que s´hauran de produir: 
- 18 vídeos (vídeo tipus 1) dels quals representen una part dels emprenedors incubats durant el 
Programa d’Emprenedoria Verda i Societat Civil, desenvolupat en el marc del Projecte SwitchMed finançat per 
la UE.  L’empresa adjudicatària serà responsable de dur a terme l’elaboració de dos vídeos seleccionats per 
país beneficiari del Programa SwitchMed (en dos països, Marroc i Tunísia, es desenvoluparan 3 vídeos i en la 
resta Algèria, Egipte, Israel, Jordània i Líban, Palestina 2), amb el principal objectiu de transmetre els beneficis 
que els ha aportat la participació en el programa de formació i incubació del SwitchMed, i el model de negoci 
utilitzat alhora de crear la seva empresa sostenible. A més, l´empresa adjudicatària haurà d´executar un teaser 
(vídeo tipus 2), de 3 càpsules (vídeo tipus 3) per ajudar a la campanya de difusió i un reportatge fotogràfic.  
 
- 2 vídeos (vídeo tipus 4) regionals de SwitchMed: un primer que inclogui una representació de totes les 
activitats realitzades als 8 països (Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Marroc, Líban, Palestina i Tunísia) amb un 
missatge clar sobre com les activitats del Programa han generat un impacte mediambiental significatiu i han 
contribuït a canviar a una economia circular a la regió mediterrània; un segon vídeo regional del SwitchMed, 
que inclogui de nou la feina realitzada als països (Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Marroc, Líban, Palestina i 
Tunísia) amb un missatge sobre com el programa està generant capacitat en el sector privat, especialment les 
PIMEs i emprenedors que es troben en els primers estadis, tot abordant els reptes ambientals i socials. Els 
vídeos hauran d´incloure gravacions als responsables de les delegacions de la Unió Europea als països 
respectius. A més, l´empresa adjudicatària haurà d´executar un teaser (vídeo tipus 2), i 3 càpsules (vídeo tipus 
3) per ajudar a la campanya de difusió.  
 
- Reportatge fotogràfic, amb un mínim de mínim de 25 imatges d’alta resolució per cada un dels 
emprenedors entrevistats i filmats i altres, per tal de poder il·lustrar el material imprès i difondre-ho per les 
xarxes socials. 
 

7. Els vídeos s´hauran de fer en una format de storytelling i poder-se distribuir en una audiència tan nacional (8 
països), com regional i internacional (comunitat de la Unió Europea). amb un  Tots els productes que resultin 
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d´aquest encàrrec hauran de presentar-se en Subtitulació en Anglés, Francés i Arab.CONDICIONS PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

7.1 Descripció de la prestació 
De cara a l´elaboració de la proposta tècnica i econòmica d´aquesta licitació, s´enumera els diferent tipus de 
materials audiovisuals previstos inicialment, a partir dels quals es portarà a terme l´actual encàrrec: 

1) Producció de 18 vídeos de 90 segons de durada (màxim 3 minuts) (vídeo tipus 1), que representi ¨el 
viatge dels emprenedors¨ que inclogui les experiències que han viscut durant el programa de formació i 
incubació del Programa d’Emprenedoria Verda i Societat Civil, el benefici que n’ha tret per haver format 
part del programa, la contribució que el SwitchMed ha tingut en la creació de l´empresa i en el 
desenvolupament sostenible, l’explicació del seu model de negoci sostenible així com els impactes 
ambientals, econòmics i socials de l´empresa. SCP/RAC ha seleccionat dos emprenedors en sis 
països: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Palestina i 3 en els següents: Tunísia i Marroc.  

Tot i que la proposta econòmica és per 18 peces, les quantitats a produir s’acabaran de definir amb 
l’empresa adjudicatària i podran ser modificats al llarg del contracte, segons les necessitats del 
SCP/RAC i també en funció del possible assessorament en matèria de formats i tipus de vídeos per 
part de l´empresa adjudicatària. 

 
2) Producció d’un teaser de 20 segons aproximadament (vídeo tipus 2) per tal de despertar la curiositat 

del públic objectiu i aconseguir que se'n parli abans de disseminar els 18 vídeos anomenats ¨el viatge 
dels emprenedors¨.  

3) Elaboració d´un màxim de 3 càpsules de 30-45 segons (vídeo tipus 3) amb testimonials que hagin 
estat entrevistats dels emprenedors, per tal de vitalitzar-los via xarxes socials. 

4) Reportatge de fotografies,  un mínim de 25 fotografies d´alta resolució de cada un dels 
emprenedors seleccionats, que il·lustrin bé seus negocis sostenibles (serveis i productes que 
ofereixen), el procés d´elaboració d´un producte, les oficines o entorn on treballen, etc. El Departament 
de Networking Facility proporcionarà un briefing detallat a l´empresa adjudicatària amb les 
característiques de les fotografies que es necessiten i els formats d´aquestes en funció dels canals 
utilitzats per la seva disseminació. Les fotografies s’ utilitzaran en altres materials que es produiran 
també com a com poden ser unes publicacions en format diari, les fitxes impreses dels emprenedors i 
durant la campanya que desenvoluparà a les xarxes socials.  

El Departament de Networking Facility es reserva el dret de demanar algunes fotografies més, ja sigui 
d´altres emprenedors incubats que no se’ls ha seleccionat vídeo, o de localitzacions que interessin al 
projecte. 

 
5) Producció de dos vídeos regionals de 90 segons de durada (màxim 3,5 minuts) (vídeo tipus 4)  un 

vídeo regional del programa del SwitchMed que inclogui totes les activitats realitzades als 8 països 
(Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Marroc, Líban, Palestina i Tunísia) amb un missatge clar sobre com 
les activitats del Programa han generat un impacte mediambiental significatiu i han contribuït a canviar 
a una economia circular a la regió mediterrània, i un segon vídeo regional de SwitchMed, que inclogui 
de nou els 8 països (Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Marroc, Líban, Palestina i Tunísia) amb un 
missatge sobre com el programa està generant capacitat en el sector privat, especialment les PIMEs i 
emprenedors que es troben en els primers estadis, tot abordant els reptes ambientals i socials. 
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6) Producció d’un teaser de 20 segons aproximadament (vídeo tipus 2) per tal de poder avançar part 
dels contingut dels dos vídeos regionals i crear un momentum previ a la disseminació dels dos vídeos 
regionals del programa SwitchMed. 

7) Elaboració d´un màxim de 3 càpsules de 30-45 segons (vídeo tipus 3) amb testimonials que hagin 
estat entrevistats durant el desenvolupament dels dos vídeos regionals, per tal de vitalitzar-los via 
xarxes socials. 

 
 

7.2 Característiques de les peces sol·licitades 
1) Les 18 peces multimèdia (vídeo tipus 1) ¨El viatge dels emprenedors¨ que recullen casos concrets i 
l’experiència directa dels emprenedors que han format part de la fase d´incubació del programa son peces que 
demanen una producció, realització i postproducció elaborada. Pot ser que les peces combinin textos, imatges i 
infografies visualitzacions de dades, entre altres. Poden requerir diversos enregistraments en diferents 
ubicacions i/o l’adaptació de l’estil de rodatge, muntatge i de post-producció al públic objectiu (per exemple 
utilitzar un grafisme específic, sobreimpressions, efectes sonors, etc).  

Pot donar-se el cas que per a fer aquest tipus de vídeos, s’hagi d’enregistrar en diferents ubicacions, el que 
suposarà que l’equip d’enregistrament haurà de dur a terme aquells desplaçaments que es considerin 
necessaris. A més, es podrà demanar a l’empresa adjudicatària que les peces audiovisuals comptin amb 
diferents testimonis i, si és el cas, s’haurà de lliurar el material de cadascun dels testimonis per a poder emetre 
per xarxes socials.  
 
Aquestes peces formaran part d´una exposició temporal que durant part de Novembre del 2018 i desembre es 
podrà visitar en un dels pavellons del recinte modernista del Sant Pau en el marc de la conferència SwitchMed 
Connect 2018 que tindrà lloc a Barcelona la setmana del 13 al 15 de Novembre de 2018 
(www.switchmedconnect.com)  
 
2 i 3) Els 2 teasers (vídeo tipus 2) i les 6 càpsules (vídeo tipus 3) són peces multimèdia d’edició ràpida, 
pensades per ser difoses sobretot en xarxes socials com a part de la nostra campanya de comunicació previ a 
la difusió de les 20 peces multimèdia (18 vídeos emprenedors + 2 vídeos regionals). 

 
4) Reportatges fotogràfics de màxima qualitat, que incloguin un mínim de 10 fotografies editades i adaptades 
als formats de publicació del SwitchMed, a més de material d’arxiu addicional que documenti un esdeveniment 
o compareixença concreta. 

 
5) Les dues peces multimèdia regionals (vídeo tipus 4), han de recollir la presentació de les activitats dutes a 
terme a nivell regional pel programa SwitchMed. Aquestes són les peces que resumeixen tot el programa, i per 
tant, son les peces promocionals del programa, on es contempla no només les activitats desenvolupades en la 
component d’emprenedoria i societat civil, sinó també les altres activitats del programa. Els vídeos hauran 
d´incloure gravacions als responsables de les delegacions de la Unió Europea als països respectius. Pel que fa 
a les característiques de les dues peces, respon exactament a les mateixes que les descrites al punt 1. 
Networking Facility decidirà, dels 8 països, en quins tres països s’haurà d’anar per gravar.  

 
En resum, el tipus de peces a desenvolupar per país és: 
 

País gravar País  Unitats 
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Vídeo Algèria 2 

Vídeo Egipte  2 

Vídeo Israel  2 

Vídeo Jordània  2 

Vídeo Líban 2 

Vídeo Marroc 3 

Vídeo Palestina 2 

Vídeo Tunísia 3 

Teaser (emprenedors) 
 

Representatiu dels emprenedors  1 

Càpsula (emprenedors) 3 països a definir 3 

Reportatge fotogràfic Tots els països Mínim de 10 fotografies per emprenedor 

Vídeo (regional) 3 països a definir 2 

Teaser (regional) Representatiu del SwitchMed 1 

Càpsula (regional) 3 països a definir 3 

 
 
Estil dels vídeos: Els vídeos, que tindran una durada de 90 segons aproximadament, s´hauran de produir en un 
estil clar i de storytelling, per tal de poder involucrar l’ audiència i així connectar-los amb missatges que es 
volen transmetre. Es valorarà que l´empresa inclogui això en la proposta tècnica a entregar. 
 
Idiomes i traduccions: Els vídeos seran gravats en l´idioma que l’emprenedor esculli (àrab, francès, anglès, 
hebreu), i subtitulats sempre en dos idiomes anglès i francès. L’ idioma gravat podrà ser en àrab/anglès en el 
cas de Jordània, Líban, Palestina; a Israel es podrà gravar en anglès o hebreu; a Tunísia, Marroc i Algèria 
l’emprenedor podrà ser gravat en francès o àrab.  Els vídeos s’hauran d’entregar en màxima resolució i també 
en format compatible per canal YouTube del SwitchMed. 
 
L´equip del Departament de Networking Facility donarà suport a l´empresa adjudicatària durant les tasques de 
post-producció de les peces pel que fa a la qüestió d’idiomes, ajudant a traduir i a revisar ortogràficament els 
textos que han d´anar als vídeos, si fos necessari. Això vol dir que tot i que la traducció anirà a càrrec de 
l´empresa adjudicatària tindrà el suport del Departament de Networking Facility. 
 
Es pot veure a l´Annex 1 el llistat dels emprenedors seleccionats, amb  una breu explicació del seu model de 
negoci i la ubicació on es troben en cada país. SCP/RAC es reserva el dret que canviar alguns dels 
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emprenedors seleccionats, si així es creu adient. Falta un emprenedor a la llista, que d’afegir més tard, del 
Líban. 
 
 
Aspectes addicionals: 
 
a) Guió: L´SCPRAC elaborarà els guions per les peces, les preguntes a fer durant les entrevistes, etc...No 
obstant, es valorarà molt que l’ empresa presenti una proposta d'storyboard / stoytelling per a les peces 
audiovisuals que s'hagin d'executar. SCPRAC està oberta a qualsevol proposta I suggeriments o aportacions si 
es justifiquen adientment, tot i que SCPRAC sempre donarà l’aprovació definitiva. 
 
b) Música: els vídeos incorporaran música de fons, que estarà lliure de qualsevol dret.  
 
c) Testimonis: els vídeos incorporaran testimonis d’emprenedors i altres, als quals caldrà demanar per escrit el 
permís per difondre la seva imatge i el seu testimoni en aquest vídeo o en qualsevol altre producte de 
comunicació de SwitchMed.  
 
d) Disseny gràfic i caretes: tots els vídeos seguiran la imatge i línia gràfica corporativa del SwitchMed així com 
les guies establertes per la Unió Europea, amb especial atenció als logotips. Els manuals d’identitat gràfica 
estan disponibles a: https://www.switchmed.eu/en/media   
 
e) Propietat intel·lectual: Els continguts seran propietat del SwitchMed. No es podrà fer difusió de tot o part dels 
continguts sense el consentiment per escrit de SwitchMed.  
 
 
 

8. DESCRIPCIÓ CONCRETA DE LES TASQUES QUE CAL DESENVOLUPAR I ELS 
ELEMENTS INCLOSOS DINS L’OBJECTE DEL CONTRACTE  

Amb la supervisió directa del SCPRAC, l’empresa contractada haurà de proporcionar els següents elements: 
 
Paquet 1: material audiovisual 
 

 Desenvolupar el concepte creatiu del vídeo i l´escenari en el que es filmarà amb la corresponent 
direcció d’art; 

 Organitzar l´equip de filmació i enviar-lo als països beneficiaris; assegurar la disponibilitat dels 
emprenedors en les dates pertinents, permisos per poder filmar y coordinar la filmació amb les 
entrevistes; 

 Entrevistar els emprenedors seleccionats en cada un dels països beneficiaris tenint en compte el guió 
prèviament entregat per part de Networking Facility; si és necessari, es podrà visitar i interactuar amb 
la comunitat local per tal de tenir més material audiovisual; 

 Seguir les pautes del guió, la història i el fil conductor que proporcionarà Networking Facility.   
 
Paquet 2: material fotogràfic 
Entregar un mínim de 25 fotografies d´alta resolució per emprenedor seleccionat per tal d’il·lustrar el seu model 
de negoci, els impactes aconseguits, el seu perfil, etc...Es proporcionarà un briefing a l’empresa contractada 
amb el tipus de fotografies que es necessiten.  
 

• Planificació i coordinació 
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• Producció 

• Desplaçaments, quan calgui, dins l’àrea metropolitana  

• Gravació i captació d’imatges  

• Realització audiovisual i multimèdia amb els elements tècnics necessaris  

• Edició i muntatge 

• Postproducció i grafisme 

• Programació informàtica d’elements com visualitzacions, infografies interactives i animacions 

• Incorporació de recursos d’arxiu (àudio, vídeo, imatges)  

• Documentació (dades i metadades associades) i pujada dels recursos als canals corresponents 
dels SwitchMed, que s’especificarà en cada cas 

• Infraestructura tècnica necessària 
 
 

9. METODOLOGIA DE TREBALL 

Per cada un dels vídeos a desenvolupar: 

1. Produir un pla de treball. 
L´empresa adjudicatària haurà de tenir en compte el calendari d’esdeveniments organitzats en el marc del 
programa del SwitchMed, com per exemple seminaris de sinèrgia nacionals previstos en el marc del Programa 
d’Emprenedoria Verda i Societat Civil, esdeveniments que reuneixen emprenedors i inversors, i si s’escau 
altres reunions per tal d’optimitzar les gravacions al màxim i així poder tenir material audiovisual representatiu. 
 

2. Un cop ja s´ha realitzat tot el rodatge i l´equip fa la post-producció: 

• Esborrany 1: una versió inicial no editada per tal que SCP/RAC proporcioni comentaris/opinions 
inicials.  

• Esborrany 2: primera versió editada per tal que SCP/RAC proporcioni un feedback substancial i 
l’empresa contractada incorpori aquestes modificacions. 

• Esborrany 3:  segona edició editada per tal que SCP/RAC proporcioni un feedback final i 
l´empresa contractada incorpori aquestes modificacions. 

 
El lliurament de l´esborrany 2, i 3 per part de l’empresa adjudicatària no serà considerat mai el definitiu, en tant 
que caldrà incorporar aquells canvis que es considerin necessaris per a que la qualitat del producte final sigui 
òptima. Networking Facility es compromet a fer modificacions originades a la pròpia empresa com a màxim 
dues vegades. Cada peça s'ha de presentar per validar-la. La supervisió, avaluació i aprovació dels resultats 
finals de cada acció el validarà i conformarà el Departament de Networking Facility.  
 
La coordinació de les tasques encarregades per Networking Facility es farà via telefònica, telemàtica o amb 
reunions de seguiment periòdiques en què s’avaluarà el desenvolupament correcte del servei.  
 
Es faran reunions a petició de Networking Facility, en què es farà un repàs exhaustiu de les diferents tasques, 
així com del calendari de treball proposat, i s’establiran prioritats d’acord amb les necessitats de lliurament de 
les peces. Es farà també un seguiment dels objectius i del seu grau d’assoliment.  
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Caldrà fer entrega dels vídeo en alta resolució i baixa resolució per pujar-lo a canals on-line. També es farà 
entrega de tots el material gravat no editat. 

L´ARC-SCP/RAC tindrà reservats tots els drets de propietat del material audiovisual i fotografies produïts. 
 
 
 

10. TERMINI 

Totes les peces s’hauran d´entregar com a màxim de tard el 31 d’octubre del 2018. 
 

11. CONTINGUT DE L’OFERTA 

Com a part de l’oferta, s’haurà de desenvolupar una breu proposta tècnica que inclogui la composició de l’equip 
tècnic que executaran l’encàrrec i  (productor i realitzador com a mínim) , així com els objectius, mètodes, 
calendari, plantejament i com s’abordarà la feina, entre d´altres. Específicament, també haurà de contenir una 
proposta de format de vídeo testimonial així com el concepte d’un teaser. La proposta tècnica es podrà 
presentar en format lliure. 

 
12. INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Web del SwitchMed: www.switchmed.eu 
Web de Switchers: www.theswitchers.eu  
Web the SwitchersFund: www.theswitchersfund.eu  
Web del SwitchMed Connect: www.switchmedconnect.com 
Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzsiTQGcwZMM2ZvO8UKaihg  
 
 
 
 
 
Annex 1 consta d´un llistat dels emprenedors seleccionats, amb  una breu explicació del seu model de negoci i 
la ubicació on es troben en cada país. SCP/RAC es reserva el dret que canviar alguns dels emprenedors 
seleccionats, si així es creu adient. Falta un emprenedor a la llista, que d’afegir més tard, del Líban. 
 

Nom de 
l’ 
emprene
dor 

Enllaç al 
negoci de 
l’emprened
or 

P
a
í
s 

Distància 
(Km de la 
capital)  

Perío
de  
filmac
ió la 
país 

Ahmed Abdallah Hand 2 Hand Egipte Cairo juliol  2018 



Dr. Roux 80 
08017 Barcelona 
Tel.:93 567 33 
00 
Fax:93 567 33 

 

  

Sally Bahgat Oasis 
community 
center 

Egipte Cairo juliol  2018 

Amit Sheleg Hygymed Israel 40 km nord  Tel-Aviv juliol  2018 

Layla Frenkel Ben Yakar Lilac’s Aromas- 
Soya product 

Israel 50 km Sud Tel-Aviv juliol  2018 

Lina Al kudir Green Roof Jordània Amman juliol  2018 

Anas Salah construcció 
sostenible 

Jordània Amman juliol  2018 

Tasneem Abu Hijleb Tafkeek Palestina Nabluse (Nord Jerusalem) juliol  2018 

Nadya Ayed Waste by waste Palestina Hebron juliol  2018 

Khaoula Remmal ENRD Engrais 
bio 

Marroc 100km. de Rabat juliol  2018 

Oussama Boutrigui Plastic for life Marroc 197 km de Marrakech 
(3h30) 

juliol  2018 

Elomari Naoual VDM neumàtics Marroc 150 km de Casablanca 
(1h50), aeroport a prop 

juliol  2018 

Mohamed Khelil 
Waste to Value Tunísia 60 km. de Túnez  juliol  2018 

Abdelkrim Bessadok 
Luzerne de 
gabes 

Tunísia 500km. de Túnez juliol  2018 

Yassine ben menadi 
Biointrants Tunísia (100 km. de Túnez  juliol  2018 

Nour Kay 
NK Líban Beirut juliol  2018 
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El Khoudir Daddi Addoun 
Les batisseurs 
des oasis 

Algèria 600 km. d’ Alger ( hi ha un 
aeroport secundari a: 10-
15 km) 

juliol  2018 

Ferrah Reguia 
Cactus Algèria 70 km d’Alger (1h) juliol  2018 

 

 

Roger Garcia i Noguera  

Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC) 

 

Barcelona 29 de Juny de 2019 


		2018-06-29T13:12:55+0200
	CPISR-1 Roger Garcia i Noguera




