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(Ilmoitukset)

HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
EHDOTUSPYYNTÖ – EACEA/5/12
MEDIA 2007 – Kehittäminen, levitys, myynninedistäminen ja koulutus
Koulutus
(2012/C 35/07)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä ehdotuspyyntö perustuu Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (Media 2007)
15 päivänä marraskuuta 2006 tehtyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o
1718/2006/EY (1).
Ohjelman yhtenä, parlamentin ja neuvoston päätöksen mukaisena tavoitteena on edistää audiovisuaalialan
ammattilaisten ammatillista jatkokoulutusta, jonka myötä ammattilaiset saavat niitä tietoja ja taitoja, joita
tarvitaan kilpailukykyisten tuotteiden luomisessa Euroopan ja muun maailman markkinoille.
Ehdotuspyyntö EACEA/5/12 on viimeinen Media 2007 -ohjelman alainen jatkokoulutusta koskeva ehdotus
pyyntö, ja siihen sisältyy kaksivuotinen kumppanuutta koskeva puitesopimus.
2. Tukikelpoiset hakijat
Hakijoilla on oltava toimipaikka jossakin seuraavista maista:
— Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota
— ETA:n jäsenvaltiot: Islanti, Liechtenstein, Norja
— Sveitsi ja Kroatia.
Tämä ilmoitus on suunnattu johonkin alla lueteltuun kategoriaan kuuluville hakijayhteisöille, joiden toiminta
palvelee yllä lueteltuja tavoitteita:
— elokuva- ja televisioalan oppilaitokset
— yliopistot
— alan ammatilliset erikoisoppilaitokset
— audiovisuaalialan yksityisyritykset
— audiovisuaalialaan erikoistuneet ammatilliset ja muut järjestöt.
3. Tukikelpoiset toimet
Tukikelpoisia ovat seuraavat MEDIA-maissa tapahtuvat toimet ja niihin liittyvä toiminta:
Toimet, joiden tavoitteena on kehittää tulevien audiovisuaalialan ammattilaisten valmiutta ymmärtää eu
rooppalaista ulottuvuutta ja sisällyttää se työhönsä parantamalla asiantuntemusta seuraavilla aloilla:
(1) EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12.
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— talous-, rahoitus- ja kaupallista hallintoa käsittelevä koulutus
— audiovisuaalialan uutta teknologiaa käsittelevä koulutus
— käsikirjoitusprojektien kehittämistä käsittelevä koulutus.
Hankkeiden enimmäiskesto on 12 kuukautta.
4. Myöntämisperusteet
Tukikelpoisille hakemuksille myönnetään pisteitä 100 pisteen kokonaismäärästä seuraavin painotuksin:
— toimen sisällön laatu (20 pistettä)
— projektin hallinta (20 pistettä)
— audiovisuaaliseen teollisuuteen liittyvän kumppanuuden laatu (20 pistettä)
— eurooppalainen ulottuvuus (20 pistettä)
— vaikutus (20 pistettä).
5. Talousarvio
Tähän ehdotuspyyntöön on varattu enintään 7 000 000 EUR.
Komission taloudellinen tuki voi olla enintään 50 prosenttia tai 60 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskus
tannuksista.
Virasto varaa itselleen mahdollisuuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.
6. Hakemusten jättämisen määräaika
Määräaika hakemusten lähettämiselle 16 päivänä huhtikuuta 2012.
Hakemukset lähetetään seuraavaan osoitteeseen:
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
Hakemukset otetaan käsiteltäviksi ainoastaan, jos ne on esitetty virallisella hakulomakkeella, täytetty ja
päivätty asianmukaisesti ja jos ne on allekirjoittanut henkilö, jolla on oikeus tehdä oikeudellisia sitoumuksia
hakijaorganisaation puolesta.
Faksin tai sähköpostin välityksellä lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.
7. Lisätiedot
Hakijoille tarkoitetut ohjeet ja hakulomakkeet ovat saatavissa Internet-osoitteesta:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm
Hakemukset on laadittava tähän tarkoitukseen varatulle lomakkeelle ja niissä on oltava kaikki vaaditut liitteet
ja tiedot.
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