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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE
„Přípravná akce MEDIA International“ – Výzva k předkládání návrhů 2010
(2010/C 33/04)
1. Cíle a popis
Cílem přípravné akce MEDIA International je prověřit a otestovat činnosti v rámci spolupráce mezi evrop
skými odborníky z filmového odvětví a odborníky z třetích zemí. To zahrnuje:

— podporu odborné přípravy,

— podporu vstupu na trhy.

V rámci pracovního programu přípravné akce MEDIA International na rok 2010 tímto Komise vyzývá
konsorcia k předkládání návrhů.

2. Způsobilí kandidáti
V rámci této výzvy mohou předkládat návrhy právnické osoby ze 27 členských států EU a kterékoli třetí
země.

3. Rozpočet na projekty
V rámci této výzvy k předkládání návrhů je k dispozici maximálně 1 milion EUR.

Finanční podpora Komise nesmí v závislosti na povaze činnosti překročit 50 %, 75 % či 80 % celkových
způsobilých nákladů.

Finanční příspěvek bude poskytnut v podobě grantu.

4. Hodnocení a výběr
Komise vyhodnotí obdržené návrhy za pomoci nezávislých odborníků. Kritéria použitá při hodnocení jsou
stanovena v pracovním programu MEDIA International. Návrhy, které v hodnocení uspějí, budou seřazeny
podle kvality.

Postup hodnocení žádostí o granty poskytované Komisí je stanoven ve finančním nařízení o souhrnném
rozpočtu Evropské unie (1).
(1) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).

C 33/7

C 33/8

CS

Úřední věstník Evropské unie

5. Lhůta pro podání přihlášek
Žádosti musí být zaslány nejpozději do 31. března 2010 na adresu:
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
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
6. Podrobné informace
Úplné znění výzvy k předkládání návrhů spolu s pracovním programem, formuláři pro žádosti a pokyny
pro uchazeče lze nalézt na této internetové adrese:
http://ec.europa.eu/media
Žádosti musí být v souladu se všemi podmínkami výzvy k předkládání návrhů a musí být předloženy na
uvedených formulářích.
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