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ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EACEA/5/12
MEDIA 2007 – Kūrimas, platinimas, reklamavimas ir mokymas
Mokymas
(2012/C 35/07)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas remiantis 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA 2007)
įgyvendinimo (1).
Viena iš planuojamų veiklos sričių yra profesinis garso ir vaizdo sektoriaus specialistų tęstinis mokymas,
siekiant jiems suteikti patirties ir įgūdžių, reikalingų kuriant Europos ir kitose rinkose konkurencingus
gaminius.
Kvietimas teikti paraiškas EACEA/5/12 – tai paskutinis pagal programą „MEDIA 2007“ skelbiamas kvietimas
teikti paraiškas dėl ištisinio mokymo rėmimo. Jame siūloma galimybė 2 metams sudaryti partnerystės
pagrindų susitarimą
2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Kandidatai turi būti įsisteigę vienoje iš šių šalių:
— 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse,
— Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse: Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje,
— Šveicarijoje ir Kroatijoje.
Pagal šį kvietimą paraiškas gali teikti vienai iš toliau išvardytų kategorijų priklausantys kandidatai, kurių
veikla priskirtina pirmiau minėtai veiklos sričiai:
— kinematografijos ir televizijos mokyklos,
— universitetai,
— specializuotos profesinio mokymo įstaigos,
— privačios garso ir vaizdo pramonės įmonės,
— organizacijos arba profesinės asociacijos, besispecializuojančios garso ir vaizdo sektoriaus srityje.
3. Remtina veikla
Remiama toliau nurodyta MEDIA šalyse vykdoma veikla.
Veikla, kurios tikslas yra ugdyti garso ir vaizdo sektoriaus specialistų gebėjimą suvokti europinį mastą ir jį
integruoti į savo darbą tobulinant patirtį šiose mokymo srityse:
(1) OL L 327, 2006 11 24, p. 12.
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— ekonomikos, finansų ir prekybos vadyba,
— naujos garso ir vaizdo technologijos,
— scenarijaus projektų kūrimas.
Projektai gali trukti ne ilgiau kaip 12 mėnesių.
4. Paraiškų vertinimo kriterijai
Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal 100 balų toliau nurodytais kriterijais pagrįstą
sistemą:
— veiklos turinio kokybė (20 balų),
— projekto valdymas (20 balų),
— partnerystės su garso ir vaizdo sektoriumi kokybė (20 balų),
— europinis mastas (20 balų),
— poveikis (20 balų).
5. Biudžetas
Visa pagal šį kvietimą teikti paraiškas finansuotiniems projektams numatyta suma yra 7 000 000 EUR.
Finansinė Komisijos parama negali viršyti 50 proc. arba 60 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Agentūra pasilieka galimybę neskirti visų turimų lėšų.
6. Galutinė paraiškų pateikimo data
Galutinė paraiškų išsiuntimo data yra 2012 m. balandžio 16 d.
Paraiškos turi būti išsiųstos šiuo 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
Priimamos tik užpildant specialią anketą parengtos ir datuotos paraiškos, pasirašytos asmens, įgalioto prisi
imti teisinius įsipareigojimus paraišką teikiančios organizacijos vardu.
Faksu ar elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos nepriimamos.
7. Išsami informacija
Išsamios kandidatams skirtos gairės ir paraiškos anketos pateikiamos internete adresu:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm
Paraiškos turi būti parengtos laikantis nustatytos formos anketoje nustatytų sąlygų, pateikiant visus užpil
dytus jos priedus ir informaciją.
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