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BESTUURLIJKE PROCEDURES

EUROPESE COMMISSIE
„Voorbereidende actie MEDIA International” — Uitnodiging tot het indienen van voorstellen 2010
(2010/C 33/04)
1. Doelstellingen en beschrijving
De „Voorbereidende actie MEDIA International” beoogt samenwerkingsactiviteiten tussen Europese beroeps
filmmakers en beroepsfilmmakers uit derde landen te onderzoeken en te toetsen. Het bestrijkt:
— steun voor opleiding;
— steun voor het verkrijgen van toegang tot de markten.
In het kader van het werkprogramma voor de „Voorbereidende actie MEDIA International” voor 2010,
nodigt de Commissie kandidaten hierbij uit voorstellen in te dienen.
2. In aanmerking komende kandidaten
De uitnodiging staat open voor voorstellen van rechtspersonen in de 27 EU-lidstaten en derde landen.
3. Begrotingsmiddelen voor projecten
Het voor deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen maximaal beschikbare bedrag bedraagt 1 miljoen
EUR.
De financiële steun van de Commissie mag niet meer bedragen dan 50 %, 75 % of 80 % van de totale
subsidiabele kosten, afhankelijk van de aard van de activiteit.
De financiële bijdrage zal worden verleend in de vorm van een subsidie.
4. Beoordeling en selectie
De ingediende voorstellen worden door de Commissie beoordeeld met medewerking van onafhankelijke
deskundigen. De bij de beoordeling gebruikte criteria zijn vastgelegd in het werkprogramma voor MEDIA
International. Inzendingen die aan de beoordelingscriteria voldoen, worden gerangschikt op basis van
kwaliteit.
De beoordelingsprocedure voor alle steunaanvragen bij de Commissie is uiteengezet in het Financieel
Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1).
(1) Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
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5. Uiterste datum voor de indiening van de aanvragen
Aanvragen moeten worden ingediend uiterlijk op 31 maart 2010 bij:
Mevrouw Aviva Silver
Europese Commissie
Directoraat-generaal Informatiemaatschappij en media
Directoraat A — Audiovisuele sector, media, internet
Eenheid A2 — MEDIA-programma en media-alfabetisering
Kantoor BU33 02/005
1049 Brussel
BELGIË
6. Nadere informatie
De volledige tekst van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen kan samen met het werkprogramma,
richtsnoeren en inschrijvingsformulieren worden aangevraagd op de volgende website:
http://ec.europa.eu/media
De aanvragen moeten voldoen aan de voorwaarden van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen en
aan de hand van het daartoe bestemde formulier worden ingediend.
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