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UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
„Pripravljalni ukrep MEDIA International“ – Razpis za zbiranje predlogov za leto 2010
(2010/C 33/04)
1. Cilji in opis
Namen pripravljalnega ukrepa MEDIA International je preučiti in preskusiti sodelovanje med filmskimi
strokovnjaki iz Evrope in tretjih držav. Ukrep obsega:

— pomoč za usposabljanje,

— pomoč za lažji dostop na trg.

Komisija v okviru delovnega programa za pripravljalni ukrep MEDIA International za leto 2010 poziva
konzorcije, da oddajo predloge.

2. Upravičeni kandidati
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe iz 27 držav članic EU in tretjih držav.

3. Sredstva za projekte
Najvišji znesek razpoložljivih sredstev znaša pri tem razpisu en milijon EUR.

Finančna pomoč Komisije znaša največ 50 %, 75 % ali 80 % vseh upravičenih stroškov, odvisno od vrste
dejavnosti.

Finančna sredstva bodo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev.

4. Ocenjevanje in izbor
Komisija bo ocenila prejete predloge s pomočjo neodvisnih strokovnjakov. Merila za ocenjevanje so opre
deljena v delovnem programu MEDIA International. Predlogi, ki bodo ocenjeni kot uspešni, bodo razvrščeni
po kakovosti.

Postopek ocenjevanja zahtevkov za odobritev nepovratnih sredstev Komisije je določen v finančni uredbi, ki
se uporablja za splošni proračun Evropske unije (1).
(1) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
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5. Rok za oddajo vlog
Vloge je treba poslati najpozneje do 31. marec 2010 na naslov:
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. Nadaljnje informacije
Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov, njegov delovni program, smernice in obrazce vlog najdete
na spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/media
Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje razpisa za zbiranje predlogov in morajo biti vložene na za to
predvidenih obrazcih.
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