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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/5/12
МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение популяризиране и обучение
Обучение
(2012/C 35/07)
1. Цели и описание
Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Решение № 1718/2006/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на
европейския аудио-визуален сектор (МЕДИЯ 2007) (1).
Една от дейностите, които следва да бъдат осъществени с оглед на прилагането на горепосоченото решение, е
подобряване на професионалното обучение на специалистите от аудиовизуалния сектор, целящо те да
придобият необходимите знания и умения да създават конкурентни продукти на европейския и други пазари.
Поканата за представяне на предложения EACEA/5/12 е последната покана за продължаващо обучение по
линия на програмата МЕДИА 2007. Тя предлага 2-годишно рамково споразумение за партньорство.
2. Допустими кандидати
Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни:
— 27-те държави-членки на Европейския съюз,
— страните от ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
— Швейцария и Хърватия.
Настоящата покана е отправена към кандидатите, които принадлежат на една от изброените по-долу
категории и чиито дейности допринасят за горепосочените действия:
— училища за кино и телевизия,
— университети,
— специализирани училища за професионално обучение,
— частни предприятия от аудиовизуалната индустрия,
— организации/професионални асоциации, специализиращи в аудиовизуалния сектор.
3. Допустими проекти
Следните проекти и дейности по тях, реализирани в държавите, участващи в програма МЕДИА, имат право на
участие.
Проекти, насочени към развиване на капацитета на професионалистите в аудиовизуалната област да разбират
и интегрират европейското измерение в своята работа, посредством усъвършенстване на знанията и опита в
следните области:
(1) OB L 327, 24.11.2006 г., стр. 12.
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— обучение по икономическо, финансово и търговско управление,
— обучение по нови аудиовизуални технологии,
— обучение по разработване на проекти за сценарии.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
4. Критерии за отпускане
Допустимите предложения ще получат оценки в точки от общо 100 възможни въз основа на изброените
критерии със следната относителна тежест:
— качество на съдържанието на дейността (20 точки),
— управление на проекта (20 точки),
— качество на съдружничеството с аудиовизуалната индустрия (20 точки),
— европейско измерение (20 точки),
— въздействие (20 точки).
5. Бюджет за проектите
Максималната сума, одобрена за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на
7 000 000 EUR.
Финансовата помощ от страна на Комисията не може да надвишава 50 %/60 % от общите допустими разходи.
Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
6. Краен срок за представяне на кандидатури
Крайният срок за изпращане на кандидатури се определя, както следва 16 април 2012 г.
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Call for proposals EACEA/5/12
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
За разглеждане ще бъдат допускани само кандидатури, представени чрез съответния формуляр, с дата и
подпис на лицето, което е упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата
организация.
Кандидатури, изпратени по факс или по електронна поща, ще бъдат отхвърлени.
7. Подробна информация
Подробни указания за кандидатите, както и формулярите за кандидатстване, могат да се намерят на следния
адрес:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm
Кандидатурите трябва да бъдат представени чрез съответния формуляр и да съдържат цялата необходима
информация и приложения.
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