
 
PRAZO DE INSCRICIÓN ABERTO  
desde o  
1 de OUTUBRO de 2014 
ata o  
14 de NOVEMBRO de 2014 

Convocatoria 

 CLAG MEDIA TALENT 

 
O Clúster Audiovisual Galego (Clag) abre a convocatoria da primeira edición do concurso 
CLAG MEDIA TALENT en busca de novos talentos do audiovisual. Esta iniciativa, que conta 
co apoio da Televisión de Galicia (TVG), ten como obxectivo detectar novo talento 
audiovisual e conectalo co tecido empresarial, obtendo como resultado un catálogo de 
formatos innovadores con viabilidade comercial. 
 
Entre todos os proxectos presentados a concurso, unha Comisión formada por empresas 
produtoras realizará unha preselección dos traballos que, posteriormente, participarán 
nun programa de titurización, e designará á produtora encargada de titorizar cada un dos 
proxectos.  
 
Finalmente e trala avaliación destes traballos, o Xurado do concurso seleccionará o 
proxecto gañador para a emisión do seu piloto na Televisión de Galicia. 
 
 
Participación e funcionamento 
 
 
Poderá participar como creador calquera persoa que teña un proxecto audiovisual 
orixinal. Así mesmo, poderán inscribirse todas as produtoras interesadas en titorizar 
aqueles proxectos que resulten elixidos polo Comité de Preselección. 
 
Podes ver todos os requisitos nas Bases que acompañan a esta convocatoria, e que están 
publicadas nos sitios webs do Clag e da TVG.  
 
 



 

 
Tamén se achegan os Formularios de participación para os creadores e para as empresas. 
Os interesados en participar nesta iniciativa deben enviar o formulario correspondente 
cumprimentado a comunicacion@clag.es.   
 
Prazo límite de recepción de solicitudes ata o día 14 de novembro de 2014.  
 
O día 1 de decembro publicarase a listaxe de proxectos preseleccionados para participar 
na primeira edición de CLAG MEDIA TALENT. 
 
Máis información 
 
Para calquera dúbida ou aclaración, non dubides en contactarnos no 981 941 792 ou a 
través do mail comunicacion@clag.es. 
 
A través dos sitios web do Clag e da TVG contarémosche en cada momento o que está 
ocurrindo e poderás estar enterado de todas as novidades deste concurso. 
 

 
Tamén se achegan: 
 

• Arquivo ca Documentación para Creadores.  
• Arquivo ca Documentación para Empresas. 

 
Estes documentos deberán ser remitidos ao Clag segundo o establecido nas Bases de CLAG 
MEDIA TALENT. 
 
Prazo límite de recepción de solicitudes ata o día 14 de novembro de 2014.  
 
O día 1 de decembro publicarase a listaxe de proxectos preseleccionados para participar 
na primeira edición de CLAG MEDIA TALENT. 
 
 
Máis información  
 
 
Para calquera dúbida ou aclaración, non dubides en contactarnos no teléfono 981 941 792 
ou a través do mail comunicacion@clag.es.  
 
A través do sitio web e das redes sociais do Clag contarémosche en cada momento o que 
está ocurrindo e poderás estar enterado de todas as novidades deste concurso. 
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