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(Oznámení)

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/5/12
MEDIA 2007 – Vývoj, distribuce propagace a vzdělávání
Vzdělávání
(2012/C 35/07)
1. Cíle a popis
Toto oznámení o výzvě k předkládání návrhů vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního
odvětví (MEDIA 2007) (1).
Mezi opatření, která mají být provedena na základě uvedeného rozhodnutí, patří zlepšování odborného
vzdělávání odborníků v audiovizuálním odvětví, s cílem poskytnout jim know-how a dovednosti, které
potřebují k vytváření produktů konkurenceschopných na evropských i dalších trzích.
Výzva k předkládání návrhů EACEA/5/12, která je poslední kontinuální výzvou z oblasti základního
odborného vzdělávání vyhlašovanou v rámci programu MEDIA 2007, nabízí rámcovou dohodu
o partnerství na dva roky.
2. Způsobilí zájemci
Žadatelé musejí být usazeni v jedné z těchto zemí:
— v jednom z 27 členských států Evropské unie;
— v jednom ze členských států EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko;
— ve Švýcarsku nebo v Chorvatsku.
Tato výzva je určena žadatelům v jedné z níže uvedených kategorií, jejichž odborná činnost spadá do
některé z výše uvedených oblastí:
— odborné školy pro film a televizi,
— univerzity,
— odborná učiliště,
— soukromé podniky v audiovizuálním průmyslu,
— profesní organizace či asociace specializované v oblasti audiovizuálního průmyslu.
3. Způsobilé akce
Způsobilé jsou následující akce a související činnosti, které se konají v zemích zapojených do programu
MEDIA.
Akce zaměřené na rozvoj schopností audiovizuálních odborníků, aby chápali evropský rozměr a zahrnovali
jej do své práce, a to zvyšováním odborných znalostí v těchto oblastech:
(1) Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 12.
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— vzdělávání v oblasti ekonomického, finančního a obchodního řízení,
— vzdělávání v oblasti nových audiovizuálních technologií,
— vzdělávání v oblasti vypracování scénáristických projektů.
Maximální doba trvání projektů je 12 měsíců.
4. Kritéria pro udělení grantu
Z celkového počtu 100 bodů se vyhovujícím žádostem budou přidělovat body na základě těchto kritérií:
— kvalita obsahu činnosti (20 bodů),
— řízení projektu (20 bodů),
— kvalita partnerství s audiovizuálním odvětvím (20 bodů),
— evropský rozměr (20 bodů),
— dopad (20 bodů).
5. Rozpočet
Maximální rozpočet, který je k dispozici v rámci této výzvy k předkládání návrhů, činí 7 000 000 EUR.
Finanční příspěvek poskytnutý Komisí nesmí překročit 50 nebo 60 % celkových způsobilých nákladů.
Agentura si vyhrazuje právo nepřidělit všechny finanční prostředky, jež jsou k dispozici.
6. Uzávěrka pro podání žádostí
Žádosti v rámci této výzvy je třeba odeslat nejpozději do 16. dubna 2012
na následující adresu:
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
Budou přijaty pouze žádosti předložené na předepsaném formuláři, řádně vyplněné, datované a podepsané
osobou oprávněnou právně zavazovat žádající subjekt.
Žádosti doručené faxem nebo elektronickou poštou nebudou přijaty.
7. Podrobné informace
Podrobné pokyny a formuláře žádostí lze nalézt na internetové stránce
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm
Žádosti musejí být předloženy na stanoveném formuláři a musejí obsahovat veškeré požadované přílohy
a informace.
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