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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ — EACEA/5/12
MEDIA 2007 — Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση κατάρτιση
Κατάρτιση
(2012/C 35/07)
1. Στόχοι και περιγραφή
Η παρούσα αναγγελία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση αριθ. 1718/2006/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί εφαρμογής προγράμματος
υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007) (1).
Μεταξύ των ενεργειών που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή δυνάμει της προαναφερθείσας απόφασης περιλαμ
βάνεται η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα ώστε να
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή
αγορά και τις λοιπές αγορές.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/5/12 είναι η τελευταία πρόσκληση για δράσεις συνεχούς κατάρτισης
που δημοσιεύεται στο πλαίσιο του MEDIA 2007 και παρέχει μια 2ετή συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης.
2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Οι αιτούντες πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μία από τις ακόλουθες χώρες:
— τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— τις χώρες της και του ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
— την Ελβετία και την Κροατία.
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες ιδρυμά
των, οι δραστηριότητες των οποίων συμβάλλουν στις προαναφερθείσες ενέργειες:
— σχολές κινηματογράφου και τηλεόρασης,
— πανεπιστήμια,
— ειδικά ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης,
— ιδιωτικές επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού τομέα,
— ειδικευμένες επαγγελματικές οργανώσεις/ενώσεις του οπτικοακουστικού κλάδου.
3. Επιλέξιμες δραστηριότητες
Οι ακόλουθες ενέργειες και οι συναφείς δραστηριότητες που διεξάγονται στις χώρες MEDIA είναι επιλέξιμες:
Δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα να
αντιλαμβάνονται και να ενσωματώνουν την ευρωπαϊκή διάσταση στο έργο τους βελτιώνοντας την εμπειρογνωμο
σύνη τους στους ακόλουθους τομείς:
(1) ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 12.
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— Κατάρτιση στην οικονομική, χρηματοδοτική και εμπορική διαχείριση
— Κατάρτιση στις νέες οπτικοακουστικές τεχνολογίες
— Κατάρτιση στην ανάπτυξη σχεδίων σεναρίων
Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων είναι 12 μήνες.
4. Κριτήρια ανάθεσης
Θα χορηγηθούν βαθμοί στις επιλέξιμες αιτήσεις, σε σύνολο 100 βαθμών, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
— Ποιότητα του περιεχομένου της δραστηριότητας (20 βαθμοί)
— Διαχείριση του σχεδίου (20 βαθμοί)
— Ποιότητα της εταιρικής σχέσης με τον οπτικοακουστικό κλάδο (20 βαθμοί)
— Ευρωπαϊκή διάσταση (20 βαθμοί)
— Αντίκτυπος (20 βαθμοί)
5. Προϋπολογισμός σχεδίων
Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε
7 000 000 EUR.
Η χρηματοοικονομική ενίσχυση της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 % / 60 % των συνολικών επιλέ
ξιμων δαπανών.
Ο Οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην χορηγήσει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς
πόρους.
6. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας
Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν οριστεί ως εξής 16ης Απριλίου 2012.
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:
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
Δεκτές γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται με το κατάλληλο έντυπο αίτησης, δεόντως συμπληρωμένες,
χρονολογημένες και υπογεγραμμένες από άτομο που δικαιούται να συνάπτει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις εκ
μέρος του αιτούντος οργανισμού.
Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.
7. Αναλυτικές πληροφορίες
Αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τους υποψηφίους καθώς και τα έντυπα υποψηφιότητας διατίθενται στην
ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm
Οι αιτήσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται με το προβλεπόμενο έντυπο και να περιέχουν το σύνολο των
παραρτημάτων και των πληροφοριών που απαιτούνται
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