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BESTUURLIJKE PROCEDURES

EUROPESE COMMISSIE
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/5/12
MEDIA 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en opleiding
Opleiding
(2012/C 35/07)
1. Doelstellingen en beschrijving
Deze kennisgeving van een oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr.
1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering
van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007) (1).
Een van de acties tot uitvoering van dit besluit is de verbetering van de beroepsopleiding van professionals
in de audiovisuele sector. Doel is hun de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen om concurrerende
producten te maken op de Europese markt en andere markten.
Oproep EACEA/5/12 tot het indienen van projectvoorstellen op het gebied van beroepsopleiding is de
laatste onder MEDIA 2007 en biedt een 2-jarige partnerschapskaderovereenkomst.
2. In aanmerking komende kandidaten
Aanvragers moeten in een van de volgende landen zijn gevestigd:
— de 27 landen van de Europese Unie;
— de EER-landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen;
— Zwitserland en Kroatië.
Deze oproep is gericht tot kandidaten die behoren tot een van de volgende categorieën waarvan de
activiteiten bijdragen aan bovengenoemde acties:
— film- en televisiescholen;
— universiteiten;
— gespecialiseerde opleidingsinstellingen;
— particuliere bedrijven in de audiovisuele sector;
— gespecialiseerde beroepsorganisaties of -verenigingen in de audiovisuele sector.
3. Subsidiabele acties
De volgende acties en activiteiten in de aan het MEDIA-programma deelnemende landen komen voor
subsidiëring in aanmerking.
Acties die erop gericht zijn vakmensen in de audiovisuele sector een beter inzicht te geven in de Europese
dimensie en hen in staat te stellen om deze in hun werk te integreren door de deskundigheid op de
volgende gebieden te verbeteren:
(1) PB L 327 van 24.11.2006, blz. 12.
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— opleidingen in economisch, financieel en commercieel beheer;
— opleidingen in nieuwe audiovisuele technologieën;
— opleidingen in de ontwikkeling van scenarioprojecten.
Een project mag maximaal 12 maanden duren.
4. Gunningscriteria
Aan subsidiabele voorstellen worden punten toegekend (met een maximum van 100) op basis van de
volgende weging:
— kwaliteit van de inhoud van de activiteit (20 punten);
— projectbeheer (20 punten);
— kwaliteit van het partnerschap met de audiovisuele sector (20 punten);
— Europese dimensie (20 punten);
— impact (20 punten).
5. Begroting
De maximale begroting voor deze oproep tot het indienen van voorstellen bedraagt 7 000 000 EUR.
De financiële bijdrage van de Commissie bedraagt maximaal 50 %/60 % van de totale subsidiabele kosten.
Het Agentschap behoudt zich de mogelijkheid voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te
kennen.
6. Uiterste datum voor het indienen van voorstellen
De termijn voor het indienen van de subsidieaanvragen is vastgesteld op 16 april 2012.
Aanvragen dienen naar het volgende adres te worden gestuurd:
Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA)
Oproep tot het indienen van voorstellen EACEA/5/12
Dhr. Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/30
Bourgetlaan 1
1140 Brussel
BELGIË
Uitsluitend aanvragen die op het daartoe bestemde aanvraagformulier zijn ingediend en die naar behoren
zijn ingevuld, gedateerd en ondertekend door de persoon die bevoegd is namens de aanvragende organisatie
juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan, worden in behandeling genomen.
Per fax of e-mail ingediende aanvragen worden niet geaccepteerd.
7. Volledige informatie
Gedetailleerde richtsnoeren voor de kandidaten, alsmede aanvraagformulieren zijn te vinden op het inter
netadres:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm
Aanvragen moeten met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier worden ingediend en alle
gevraagde informatie en bijlagen bevatten.
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