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EURÓPSKA KOMISIA
„Prípravná akcia MEDIA International“ – Výzva na predkladanie návrhov 2010
(2010/C 33/04)
1. Ciele a opis
Prípravná akcia MEDIA International je určená na preskúmanie a otestovanie činností v rámci spolupráce
medzi filmovými profesionálmi z Európy a tretích krajín. Zahŕňa:

— Podporu vzdelávania

— Podporu získavania prístupu na trh

Na základe pracovného programu prípravnej akcie MEDIA International na rok 2010, týmto Komisia
vyzýva konzorciá, aby predkladali návrhy.

2. Oprávnení uchádzači
Návrhy v rámci tejto výzvy môžu predkladať právne subjekty 27 členských štátov EÚ a akejkoľvek tretej
krajiny.

3. Rozpočet na projekty
Maximálna suma dostupná v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov je 1 milión EUR.

Finančná podpora od Komisie nemôže presiahnuť 50 %, 75 % alebo 80 % celkových oprávnených nákladov,
v závislosti od charakteru činnosti.

Finančný príspevok bude k dispozícii vo forme grantu.

4. Hodnotenie a výber
Doručené návrhy bude Komisia hodnotiť za pomoci nezávislých odborníkov. Kritéria používané pri hodno
tení sú uvedené v pracovnom programe MEDIA International. Ponuky, ktoré úspešne prejdú hodnotením, sa
zoradia podľa kvality.

Postup hodnotenia žiadostí o granty udeľované Komisiou je ustanovený v nariadení o rozpočtových pravid
lách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie (1).
(1) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25.6.2002 (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).
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5. Termín na predkladanie žiadostí
Žiadosti sa musia najneskôr do 31. marec 2010 zaslať 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 informácie
Úplné znenie výzvy na predkladanie návrhov spolu s pracovným programom, usmerneniami a formulármi
žiadostí, je k dispozícii na tejto webovej adrese:
http://ec.europa.eu/media
Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky ustanovené v znení výzvy a musia byť predložené na uverejnených
formulároch.
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