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COMISIE
Cerere de propuneri — „Acțiune pregătitoare MEDIA International”
(2008/C 85/06)
1. Obiective și descriere
„Acțiunea pregătitoare MEDIA International” are obiectivul de a examina și de a testa activitățile de cooperare dintre profesioniștii europeni din industria filmului și omologii lor din țările terțe. Aceasta cuprinde:
— sprijin pentru formare profesională,
— sprijin pentru promovare,
— sprijin pentru crearea de rețele de cinematografe.
Conform programului de lucru privind „Acțiunea pregătitoare MEDIA International” pentru 2008, Comisia
invită consorțiile să prezinte propuneri.

2. Candidați eligibili
Participarea la cererea de propuneri este deschisă persoanelor juridice din cele 27 de state membre ale
Uniunii Europene și din toate țările terțe.

3. Bugetul alocat proiectelor
Bugetul maxim disponibil pentru prezenta cerere de propuneri este de 1,98 milioane EUR.
Sprijinul financiar din partea Comunității nu poate depăși 50 %, 75 % sau 80 % din totalul costurilor eligibile, în funcție de natura activității.
Contribuția financiară se va acorda sub formă de finanțare nerambursabilă.
Durata maximă a proiectelor este de 12 luni.

4. Evaluare și selecție
Propunerile primite vor fi evaluate de Comisie cu sprijinul unor experți independenți. Criteriile utilizate
pentru evaluare sunt definite în programul de lucru „MEDIA International”. Propunerile reținute după faza
de evaluare vor fi clasificate în funcție de calitate. Procesul de evaluare a cererilor de finanțare nerambursabilă
acordată de către Comisie este stabilit în Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților
Europene (1).
(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 248, 16.9.2002, p. 1), astfel cum a fost modificat prin
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
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5. Termenul limită de depunere a cererilor
Cererile trebuie trimise până la data de 13 iunie 2008 la adresa:
Ms Aviva Silver
European Commission
Directorate-General Information Society and Media
Directorate A — Audiovisual, Media and Internet
Unit A2 — MEDIA programme and media literacy
Office BU33 02/005
B-1049 Brussels
6. Informații complete
Textul complet al cererii de propuneri, împreună cu programul de lucru, ghidul pentru solicitanți și formularele de candidatură, este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://ec.europa.eu/media
Candidaturile trebuie să respecte toate condițiile cererii de propuneri și să fie prezentate prin completarea
formularelor furnizate.
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