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EURÓPSKA KOMISIA
VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EAC/10/10
Program celoživotného vzdelávania – Podpora dvoch súťažných podujatí na propagáciu jazykového
vzdelávania prostredníctvom krátkometrážnych audiovizuálnych diel
(2010/C 184/07)
1. Ciele a opis
Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z rozhodnutia č. 1720/2006/ES (1), ktorým sa ustanovuje
akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania, prijatého Európskym parlamentom a Radou
15. novembra 2006, zmeneného a doplneného rozhodnutím č. 1357/2008/ES prijatým Európskym parla
mentom a Radou 16. decembra 2008.
Cieľom výzvy je udeliť grant na usporiadanie dvoch súťažných podujatí pre krátkometrážne audiovizuálne
diela počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov (jedno podujatie v roku 2011 a druhé v roku 2012). Súťažné
podujatia a výsledné krátkometrážne audiovizuálne diela sú zacielené na propagáciu jazykového vzdelávania
so zameraním na výhody, ktoré prináša európska jazyková a kultúrna rozmanitosť.
Prezentácia víťazných audiovizuálnych diel na renomovanom festivale PRIX EUROPA je vyvrcholením akcií
zameraných na šírenie a využívanie výsledkov tohto projektu.
2. Oprávnení žiadatelia
Výzva na prípravu, riadenie a koordináciu súťažných podujatí je určená organizáciám, ktoré pôsobia
v oblasti audiovizuálnej produkcie, reklamy a nových médií, akými sú napríklad školy v oblasti audiovizu
álneho umenia a reklamy.
Žiadatelia musia mať sídlo v jednej z týchto krajín:
— 27 členských štátov Európskej únie,
— štáty EZVO a EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
— kandidátska krajina Turecko.
V súčasnosti prebiehajú rokovania s Chorvátskom, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a so
Švajčiarskom o ich budúcej účasti v programe celoživotného vzdelávania. Aktualizovaný zoznam zúčast
nených krajín je k dispozícii na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru.
(1) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný
program
v
oblasti
celoživotného
vzdelávania:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2006:327:0045:0068:SK:PDF a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1357/2008/ES zo
16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1720/2006/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:SK:PDF
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3. Rozpočet a trvanie projektu
Maximálna výška grantu bude predstavovať 500 000,00 EUR pre obidve súťažné podujatia (v roku 2011 aj
v roku 2012).
Finančný príspevok Európskej únie nemôže presiahnuť 75 % celkových oprávnených nákladov.
Európska komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky zdroje, ktoré má k dispozícii.
Projekty musia začať v období od 1. januára 2011 do 31. januára 2011.
Činnosti musia skončiť pred 31. januárom 2013.
Maximálne trvanie projektov je 24 mesiacov.
4. Dátum uzávierky
Žiadosti sa musia zaslať Komisii najneskôr do 30. septembra 2010.
5. Ďalšie informácie
Úplné znenie tejto výzvy na predkladanie návrhov a formuláre žiadostí sú k dispozícii na tejto webovej
stránke: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html
Žiadosti musia spĺňať požiadavky stanovené v úplnom znení výzvy na predkladanie návrhov a musia byť
predložené na príslušnom formulári.
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