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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
AICINĀJUMS IESNIEGT PIEKŠLIKUMUS – EACEA/5/12
MEDIA 2007 – Izstrāde, izplatīšana, popularizēšana un apmācība
Apmācība
(2012/C 35/07)
1. Mērķi un apraksts
Šis aicinājums balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1718/2006/EK (2006. gada
15. novembris) par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā nozarē (MEDIA 2007) (1).
Viens no pasākumiem, kas ir jāīsteno saskaņā ar šo lēmumu, ietver audiovizuālās nozares speciālistu
profesionālās tālākapmācības nepārtrauktu uzlabošanu, lai sniegtu viņiem prasmes un zināšanas, kas vaja
dzīgas, lai radītu konkurētspējīgu produkciju Eiropas un citos tirgos.
Aicinājums iesniegt pieteikumus EACEA/5/12 ir pēdējais ar profesionāļu tālākapmācību saistītais uzaicinā
jums, ko izsludina programmas “MEDIA 2007” ietvaros. Atbalstu guvušiem pretendentiem tiek piedāvāta
iespēja noslēgt partnerattiecību līgumu uz 2 gadiem.
2. Pretendenti, kam ir tiesības piedalīties programmā
Pretendentiem jābūt reģistrētiem vienā no tālāk minētajām valstīm:
— Eiropas Savienības 27 valstis,
— EEZ valstis: Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija,
— Šveice un Horvātija.
Šis paziņojums ir adresēts kandidātiem vienā no tālākminētajām organizāciju kategorijām, kuru darbība
sniedz ieguldījumu iepriekšminēto pasākumu īstenošanā:
— kino un televīzijas skolas,
— universitātes,
— speciālās arodizglītības mācību iestādes,
— privātie uzņēmumi audiovizuālajā nozarē,
— organizācijas/profesionālās asociācijas, kas specializējas audiovizuālajā nozarē.
3. Atbilstīgās darbības
Šādas darbības un to aktivitātes, kas notiek MEDIA valstīs, ir uzskatāmas par atbilstīgām.
Darbības, kuru mērķis ir topošo audiovizuālās nozares profesionāļu spēju attīstīšana, lai izprastu un integ
rētu Eiropas dimensiju viņu darbā, pilnveidojot pieredzi un zināšanas šādās jomās:
(1) OV L 327, 24.11.2006., 12. lpp.
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— ekonomikas, finanšu un komercdarbības pārvaldības apguve,
— jauno audiovizuālo tehnoloģiju apguve,
— scenāriju sagatavošanas apguve.
Projektu maksimālais ilgums ir 12 mēneši.
4. Piešķiršanas kritēriji
Pretendentiem, kam ir tiesības piedalīties programmā, tiek piešķirts noteikts punktu skaits no 100 iespēja
miem, ņemot vērā šādu svērumu:
— darbības satura kvalitāte (20 punkti),
— projekta vadība (20 punkti),
— partnerattiecību kvalitāte ar audiovizuālo industriju (20 punkti),
— Eiropas dimensija (20 punkti),
— ietekme (20 punkti).
5. Budžets
Maksimālais pieejamais finansējuma apjoms par aicinājumu iesniegt priekšlikumus ir EUR 7 000 000.
Komisijas piešķirtais finansiālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 50 % vai 60 % no kopējām attiecināmajām
izmaksām.
Aģentūra patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos finanšu resursus.
6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Ir noteikts pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012 gada 16. aprīlis.
Pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
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
Tiks pieņemti tikai tie pieteikumi, kas iesniegti uz atbilstošas veidlapas un ir pienācīgi aizpildīti un datēti, un
ko parakstījusi persona, kura ir pilnvarota uzņemties juridiskas saistības tās organizācijas vārdā, kas lūdz
finansējumu.
Pieteikumi, kas nosūtīti pa faksu vai elektronisko pastu, netiks pieņemti.
7. Pilna informācija
Pretendentiem paredzētas sīki izstrādātas vadlīnijas, kā arī pieteikuma veidlapas ir pieejamas šādā tīmekļa
vietnē:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm
Pieteikumus ir obligāti jāiesniedz, izmantojot paredzēto veidlapu, un tajos jābūt iekļautiem visiem pieliku
miem un visai pieprasītajai informācijai.
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