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BESTUURLIJKE PROCEDURES

EUROPESE COMMISSIE
PRINCE 2010 — EU27 — Oproep tot het indienen van voorstellen
(2011/C 19/07)
1. Doelstellingen
Het uiteindelijke doel van deze oproep is meer bewustzijn te kweken over de voordelen en uitdagingen in
verband met de eventuele uitbreiding van de EU naar de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland door belang
hebbenden, opinieleiders en de media hierbij te betrekken en contacten tussen mensen te bevorderen.
De oproep bestaat uit twee percelen: televisieprogramma’s (perceel 1) en voorlichtingscampagnes (perceel 2).
Verwachte resultaten:
— Een op feiten gebaseerd publiek debat over het uitbreidingsbeleid van de EU stimuleren en daaraan een
bijdrage leveren door televisieprogramma’s te produceren en uit te zenden. Deze programma’s moeten
de burger informeren over de uitbreiding van de EU en laten zien welke gevolgen (voordelen en
eventuele nadelen) de uitbreiding van de EU heeft voor hun dagelijkse leven. Onjuiste beeldvorming
moet worden bijgestuurd en valse verwachtingen moeten worden weggenomen. De mentaliteit jegens de
uitbreidingslanden moet worden veranderd en stereotypen moeten worden gecorrigeerd;
— Ondersteuning leveren voor informatie en communicatie over vraagstukken in verband met de uitbrei
ding van de EU, vooroordelen ter discussie stellen en meer bekendheid geven aan de uitbreidingslanden
door middel van voorlichting en culturele of sportieve evenementen.
2. Doelgroep
Perceel 1 — televisieprogramma’s:
Organisaties met de volgende kenmerken komen in aanmerking voor subsidie:
— televisieomroeporganisaties (televisieproductiebedrijven komen niet in aanmerking als hoofdinschrijver);
— overheidsinstelling of particuliere ondernemingen (alleen rechtspersonen komen in aanmerking, geen
natuurlijke personen);
— geregistreerd in een van de 27 EU-lidstaten;
— rechtstreeks verantwoordelijk voor de voorbereiding en het beheer van de actie, samen met de partners.
Perceel 2 — Voorlichtingscampagnes:
Organisaties met de volgende kenmerken komen in aanmerking voor subsidie:
— overheidsinstelling of particuliere ondernemingen (alleen rechtspersonen komen in aanmerking, geen
natuurlijke personen);
— geregistreerd in een van de 27 EU-lidstaten;
— rechtstreeks verantwoordelijk voor de voorbereiding en het beheer van de actie, samen met de partners.
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3. Subsidiabele acties
De volgende acties komen in aanmerking voor subsidie:
Perceel 1 — televisieprogramma’s:
— televisieprogramma's die gegarandeerd worden uitgezonden;
— het programma moet worden uitgezonden in een of meer EU-lidstaten;
— het project moet binnen 18 maanden worden uitgevoerd.
Perceel 2 — Voorlichtingscampagnes:
— acties met de volgende kenmerken komen in aanmerking voor subsidie:
— grensoverschrijdende dimensie, dat wil zeggen plaatsvinden in minimaal twee EU-lidstaten of (po
tentiële) kandidaat-lidstaten;
— bestaande uit een reeks voorlichtingsactiviteiten (zie de lijst van voorbeelden);
— twee of meer verschillende activiteiten combineren die elk een ander effect sorteren;
— de richtsnoeren bij deze oproep bevatten een niet-uitputtende lijst van voorbeeldprojecten;
— het project moet binnen 12 maanden worden uitgevoerd.
Projecten in het kader van deze oproep moeten uiterlijk op 30 november 2013 zijn afgerond.
4. Gunningscriteria
Inschrijvingen die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een score van ten hoogste 100 punten. De richt
snoeren bevatten gedetailleerde beoordelingsschema's voor beide percelen.
5. Begroting
In totaal is 2 500 000 EUR beschikbaar voor projecten in het kader van deze oproep. De financiële steun
van de Commissie bedraagt maximaal 60 % (voor perceel 1) en 80 % (voor perceel 2) van de totale
subsidiabele kosten.
De financiële bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een subsidie.
6. Uiterste datum voor indiening
De voorstellen moeten vóór 31 maart 2011 worden ingediend bij:
Mevr. Catherine WENDT
Europese Commissie
Directoraat-generaal Uitbreiding
Eenheid A2 — Informatie en communicatie
Wetstraat 170
1049 Brussel
BELGIË
7. Volledige informatie
De richtsnoeren die behoren bij deze oproep tot het indienen van voorstellen, het inschrijfformulier en de
bijlagen zijn beschikbaar op:
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm
De inschrijving moet worden ingediend op de verstrekte formulieren en moet worden voorzien van alle
gevraagde bijlagen. De inschrijving moet voldoen aan alle voorwaarden die worden beschreven in de
richtsnoeren en alle informatie bevatten zoals beschreven in de volledige tekst van de oproep.
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