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KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
„MEDIA International előkészítő cselekvés” – 2010. évi pályázati felhívás
(2010/C 33/04)
1. Célkitűzések és leírás
A MEDIA International előkészítő cselekvés célja az európai és a harmadik országbeli filmes szakemberek
közötti együttműködés vizsgálata és tesztelése. A cselekvés az alábbiakra terjed ki:

— Képzés támogatása

— A piacokhoz való hozzáférés támogatása

A MEDIA International előkészítő cselekvés 2010. évi munkaprogramja keretében a Bizottság felkéri a
konzorciumokat pályázatuk benyújtására.

2. Támogatható pályázók
A pályázati felhívásra az Európai Unió 27 tagállamának és valamennyi harmadik országnak a jogalanyai
jelentkezhetnek.

3. A projektek költségvetési kerete
Az e pályázat keretében rendelkezésre álló maximális összeg 1 millió EUR.

A Bizottság által nyújtott támogatás – a tevékenység jellegétől függően – nem lépheti túl a teljes támogat
ható összeg 50, 75, illetve 80 százalékát.

A pénzügyi hozzájárulás vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.

4. Értékelés és kiválasztás
A beérkező pályázatokat a Bizottság független szakértők segítségével értékeli. Az értékelés szempontjait a
MEDIA International munkaprogramja határozza meg. Az értékelési eljárás során megfelelőnek bizonyult
pályázatokat a Bizottság minőségük szerint rangsorolja.

A Bizottság által nyújtandó támogatás iránti pályázatok értékelésére irányadó eljárást az Európai Unió
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet (1) határozza meg.
(1) A 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).
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5. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat legkésőbb 2010. március 31-ig, a következő címre kell elküldeni:
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. További információk
A pályázati felhívás teljes szövegét, továbbá a munkaprogramot, a pályázati útmutatót és a jelentkezési
formanyomtatványokat az alábbi internetcímen találja:
http://ec.europa.eu/media
A pályázatokat a pályázati felhívás valamennyi feltételének betartásával, a rendelkezésre bocsátott forma
nyomtatványon kell benyújtani.
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