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V
(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJI EUROPEJSKIEJ
„Działanie przygotowawcze MEDIA International” – Zaproszenie do składania wniosków 2010
(2010/C 33/04)
1. Cele i opis
Działanie przygotowawcze MEDIA International ma na celu zbadanie i przetestowanie działań w zakresie
współpracy między europejskimi specjalistami filmowymi a specjalistami z państw trzecich. Obejmuje ono:
— wsparcie w zakresie szkoleń,
— wsparcie w zakresie wchodzenia na rynki.
W ramach programu prac działania przygotowawczego MEDIA International na rok 2010 Komisja niniej
szym zaprasza konsorcja do składania wniosków.
2. Kwalifikujący się wnioskodawcy
W ramach niniejszego zaproszenia przyjmowane są wnioski od osób prawnych z 27 państw członkowskich
UE oraz wszystkich państw trzecich.
3. Budżet projektów
Maksymalny budżet dostępny w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi
1 mln EUR.
Wsparcie finansowe Wspólnoty nie może przekroczyć 50 %, 75 % lub 80 % całkowitych kosztów kwali
fikowalnych, w zależności od charakteru działania.
Wkład finansowy zostanie przyznany w postaci dotacji.
4. Ocena i selekcja wniosków
Otrzymane wnioski zostaną ocenione przez Komisję z pomocą niezależnych ekspertów. Kryteria stosowane
w ocenie zostały określone w programie prac MEDIA International. Wnioski ocenione pozytywnie zostaną
uszeregowane pod względem jakości.
Procedura oceny wniosków o przyznanie dotacji przez Komisję jest określona w rozporządzeniu finan
sowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej (1).
(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

C 33/7

C 33/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5. Termin składania wniosków
Wnioski należy przesłać najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r. na adres:
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. Szczegółowe informacje
Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków wraz z programem prac i formularzami wniosków można
znaleźć pod następującym adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/media
Wnioski muszą spełniać wszystkie warunki określone w zaproszeniu do składania wniosków oraz muszą
zostać złożone na udostępnionych formularzach.
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