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LABORATORIO
SEGUNDA
VERSIÓN
DAMA onvoca a primeira edición do Laboratorio Segunda Versión, primeiro
laboratorio nacional de creación audiovisual dirixido a creadores e creadoras
maiores de 50 anos.

BASES PARA A PARTICIPACIÓN
•	Os aspirantes terán 50 ou máis anos no momento de presentación da solicitude e residirán en España
ou noutro Estado Membro da Unión Europea.
•	As solicitudes serán individuais. Admitirase unha única solicitude por aspirante. No caso de coautorías,
cada autor/a terá que realizar unha solicitude individual e cumprir ámbolos dous os requisitos de idade
e residencia. Os proxectos poderán ter un máximo de dous coautores.
• Os proxectos serán de ficción audiovisual para longametraxes, series ou miniseries.
• Os proxectos poderán presentarse en calquera das linguas oficiais de España.
•	As propostas presentadas deberán ser orixinais e inéditas Non se admitirá ningunha adaptación de
obras preexistentes, incluso cando os seus autores ou coautores fosen os propios aspirantes. Quedan
excluídas aquelas sinopses que fosen desenvolvidas e producidas, e tamén as que se atopen afectadas
por acordos de produción, opción ou outros que dalgún xeito limiten a súa disposición. De igual xeito,
exclúense as sinopses que fosen presentadas previamente a outros concursos.
• O prazo de recepción de proxectos será do 2 ao 30 de setembro de 2022.
• A
 presentación farase pola aplicación habilitada na web de DAMA e non se aceptarán solicitudes
presentadas por outros medios (nin por correo electrónico nin en persoa).
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Os solicitantes deberán presentar a seguinte documentación:
• Un único arquivo en PDF que conste de:
			- Sinopse do proxecto na que se desenvolva a trama e a temática e que constará dunha páxina.
			 - Memoria detallada do proxecto, cunha extensión máxima de dúas páxinas.
- Carta de motivación do autor/a cunha extensión máxima dunha páxina. Neste documento
deberá indicarse se se posúe algunha característica que xustifique a diversidade que promove
este proxecto. (Ver punto 3 dos criterios de valoración).
- Traxectoria profesional do autor/a incluíndo filmografía cunha extensión máxima dunha páxina.
• Fotocopia do documento de identificación (D.N.I., pasaporte ou N.I.E.).
• D
 eclaración relativa a que o aspirante que presenta o proxecto é autor e titular de tódolos dereitos de
propiedade intelectual da obra presentada e que se trata dunha obra orixinal que non é adaptación
doutra preexistente. Esta declaración xurada tamén manifestará que a obra non foi presentada a
outros certames e que non está en fase de produción nin existe contrato ningún para levala a cabo.
Nota: calquera documentación extra como referencias visuais, gráficas, mencións a reparto etc., non se prestará
a valoración por parte do xurado.
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SELECCIÓN DE SOLICITUDES
E CRITERIOS DE VALORACIÓN
O Xurado estará formado por seis autores e profesionais do sector audiovisual, que serán elixidos segundo
criterios de paridade de sexo. A súa composición farase pública antes do fallo do premio.
O xurado seleccionará os seis proxectos participantes en función dos seguintes criterios de valoración:

1. Calidade creativa e cultural da proposta (ata 60 puntos).
2.	Relación do proxecto presentado con algún dos obxectivos recollidos na Axenda 2030, que inclúe, entre

outros,adiversidadedexénero,étnica,interxeracional,relixiosa,sexual;sustentabilidadeeresponsabilidade
ambiental; inter e multiculturalidad; o ámbito rural, a axuda humanitaria, redución das diferenzas sociais,
sensibilización co consumo de alcohol e drogas e o uso das redes sociais (ata 20 puntos).

3.	Propiciaraseadiversidadeentreosseleccionadosnolaboratorio.Nesesentido,potenciaraseaparticipación

de mulleres maiores de 60 anos; de residentes no mundo rural e de autores e autoras con discapacidade
física e sensorial. (Ata 20 puntos).
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RECURSOS QUE OFRECE O LABORATORIO
SEGUNDA VERSIÓN
• A
 chega económica de SEIS MIL euros (6.000€) a cada proxecto seleccionado para participar no
laboratorio en concepto de axuda ao desenvolvemento. A devandita cantidade será entregada por
DAMA a seis proxectos seleccionados polo xurado (entregándose a achega económica ao autor de
cada proxecto, persoa física) e será sometido á correspondente tributación de conformidade coa
lexislación vixente. En caso de obras en coautoría, a achega económica repartirase entre os dous
coautores.
•	Programa de asesoría de mentores: 6 cineastas e creadores audiovisuais de recoñecido prestixio
asesorarán os titorizados durante 6 meses cunha periodicidade dunha ou dúas sesións mensuais
que terán lugar de forma presencial ou virtual. DAMA proverá de espazos para que os titorizados
poidan realizar as mentorías.
•	Cada participante contará, polo menos, con 2 revisións do proxecto con 2 titores. Con esta dinámica,
os participantes terán acceso a máis voces e miradas diferentes.
• Os participantes terán atención continuada por parte do equipo de coordinación do laboratorio.
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• DAMA facilitará aos titorizados participación física ou virtual nas actividades do programa.
•	Os participantes poderán presentar os resultados da súa formación a inversores e outros axentes
da industria nunha sesión de pitch.
• P
 ara aquelas formacións e presentacións que DAMA determine oportuno, cando o participante non
resida en Madrid, e xustifique a necesidade de desprazamento, poderá solicitar a autorización de
gastos de desprazamento e hospedaxe. Só se reintegrarán gastos previamente autorizados.

OBRIGACIÓNS DOS PARTICIPANTES NO
LABORATORIO SEGUNDA VERSIÓN
Os participantes en Segunda Versión comprométense ao seguinte:
• Realizar e finalizar todo o proceso de formación.
• Asistir a tódalas actividades programadas pola coordinación do laboratorio.
• Asistir ás reunións previamente pactadas cos titores, ben en formato presencial ou online
•	Cumprir co calendario de actividades e presentación de traballos establecidos polo titor ou os titores para
o correcto cumprimento das distintas fases de desenvolvemento do proxecto.
• F
 acer bo uso das instalacións e destinar as salas que se lles asignen exclusivamente coma espazos de
traballo.
•	Non presentar a sinopse nin ningunha obra derivada da mesma a ningún outro concurso ou certame ata
que non finalice totalmente este programa.
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• N
 o caso de que os proxectos gañadores sexan finalmente producidos, os gañadores comprométense a
incluír nos títulos de crédito de cabeceira a súa identificación como gañadores da “I Edición do Laboratorio
DAMA Segunda Versión”. Os proxectos gañadores tamén deberán incluír esa identificación nos contratos
de cesión de dereitos que, no seu caso, se celebren, de modo tal que os cesionarios asuman a expresada
obrigación de reflexo da condición de gañadores. De igual xeito, en calquera contrato de produción ou
doutra natureza relacionado ou respecto á sinopse, obra resultante ou de calquera elemento das mesmas
deberán incluír a mencionada identificación.
• A
 sí mesmo, os gañadores autorizan a DAMA, así como a terceiros autorizados por esta, á utilización da
súa imaxe, nome e apelidos, e calquera outro dato relacionado co proxecto e coas súas carreiras artísticas,
para documentar o proceso de desenvolvemento do programa, así como para actividades publicitarias do
mesmo.
• O
 s gañadores autorizan a DAMA a compartir fragmentos das súas futuras obras que se creen dentro do
laboratorio, coa exclusiva finalidade de dar difusión e promocionar o proxecto de laboratorio levado a cabo.
Esta facultade exercitarase de boa fe, sen prexudicar a normal explotación da obra, conforme aos usos
do mercado respecto dos tráiler, e, en caso necesario, en coordinación cos propios autores e produtores.
Cando sexa necesario, o participante reflectirá a expresada autorización nos futuros contratos que celebre
respecto á obra resultante.
•	O incumprimento das bases ou de calquera dos requisitos para a participación, a falsidade de calquera dos
datos aportados, así como a non finalización do programa suporía a renuncia aos seus dereitos e á súa
condición de gañadores e no seu caso a devolución íntegra da dotación económica concedida.
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•	A solicitude de participación no laboratorio Segunda Versión implica a aceptación completa das bases, cuxa
interpretación última corresponde á organización. Supón tamén a aceptación das decisións da organización
e as que adopte o xurado.
• Non se aceptarán os proxectos que cheguen fóra de prazo ou os que non cumpran os requisitos establecidos.
•	As deliberacións e votacións do xurado serán secretas. Só se farán públicos os nomes dos gañadores e das
gañadoras, naqueles medios que a organización estime oportuno, entre outros, a web de DAMA, os seus
perfís en redes sociais e a web do laboratorio.
• A
 organización poderá publicar documentos complementarios das presentes bases co fin de facilitar
aclaracións, matizacións, puntualizacións ou correccións materiais, sempre que non contradigan o aquí
regulamentado nin causen prexuízos a terceiros respecto a dereitos adquiridos. A organización poderá
establecer modificacións no calendario, se resultase necesario para o seu correcto desenvolvemento,
sempre coa maior coordinación posible coas persoas afectadas.

•	A organización de Segunda Versión eliminará as copias no seu poder das sinopses recibidas non premiadas,
unha vez finalizada a correspondente edición do laboratorio.

•	A participación no concurso implica que se dá o consentimento para trasladar toda a documentación remitida
aos membros do xurado e aos colaboradores administrativos ou técnicos relacionados coa execución do
concurso.

•	Os participantes son responsables da súa declaración sobre autoría e orixinalidade, deixando indemne a
DAMA en caso de calquera reclamación por parte de terceiros.
• D
 AMA non asume ningún compromiso respecto da posible produción dos proxectos. Os proxectos
desenvolvidos serán propiedade dos concursantes seleccionados e, no seu caso, dos seus cesionarios.
• T
 oda información e datos persoais que subministren os participantes teñen carácter confidencial e non
poderán ser revelados a terceiros nin utilizados para fins distintos aos establecidos, salvo as excepcións
contempladas pola lexislación vixente. En todo caso, a recollida e o tratamento dos datos persoais levarase
a cabo con subxección aos principios e obrigas da normativa aplicable en materia de protección de datos, e
de conformidade co previsto na nosa Política de Privacidade, así coma no formulario de recollida de datos.
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