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(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

KOMISJA EUROPEJSKA
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA/5/12
MEDIA 2007 – Rozwój, dystrybucja, promocja i szkolenia
Szkolenia
(2012/C 35/07)
1. Cele i opis
Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków zostało wydane na podstawie decyzji
nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia
w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (1).
Jednym z działań, które zostaną wprowadzone w życie niniejszą decyzją, jest poprawa ustawicznego
szkolenia zawodowego specjalistów sektora audiowizualnego, pod względem wyposażenia ich w wiedzę
i umiejętności konieczne do tworzenia konkurencyjnych produktów na rynkach europejskich i innych.
Zaproszenie do składania wniosków EACEA/5/12 to ostatnie zaproszenie dotyczące wspierania kształcenia
zawodowego ogłaszane w ramach programu MEDIA 2007. Oferuje ono możliwość zawarcia dwuletniej
umowy ramowej o partnerstwie.
2. Kwalifikujący się wnioskodawcy
Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów:
— 27 państw Unii Europejskiej,
— kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
— Chorwacja i Szwajcaria.
Niniejsze zaproszenie jest skierowane do kandydatów należących do jednej z niżej wymienionych kategorii,
których działalność wspiera niżej wymienione działania:
— szkoły filmowe i telewizyjne,
— uniwersytety,
— wyspecjalizowane ośródki szkolenia zawodowego,
— przedsiębiorstwa prywatne działające w sektorze audiowizualnym,
— wyspecjalizowane organizacje/stowarzyszenia działające w sektorze audiowizualnym.
3. Kwalifikujące się działania
Kwalifikują się następujące działania lub działalność mające miejsce w krajach MEDIA:
działania na rzecz rozwijania umiejętności specjalistów z sektora audiowizualnego, w celu zrozumienia
i włączenia do ich pracy wymiaru europejskiego, poprzez poszerzanie wiedzy specjalistycznej
w następujących dziedzinach:
(1) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12.
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— szkolenia w zakresie ekonomicznych, finansowych i handlowych aspektów zarządzania,
— szkolenia w zakresie nowych technologii audiowizualnych,
— szkolenia w zakresie opracowywania projektu scenariusza.
Maksymalny czas realizacji projektów wynosi 12 miesięcy.
4. Kryteria przyznawania dotacji
Punkty (na 100 możliwych) zostaną przyznane kwalifikującym się wnioskom na podstawie następujących
wskaźników:
— jakość proponowanego działania (20 pkt),
— zarządzanie projektem (20 pkt),
— jakość partnerstwa z przemysłem audiowizualnym (20 pkt),
— wymiar europejski (20 pkt),
— rezultaty (20 pkt).
5. Budżet
Maksymalny budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków wynosi 7 000 000 EUR.
Finansowe wsparcie za strony Komisji nie może przekroczyć 50 % lub 60 % całkowitych kwalifikujących się
kosztów.
Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.
6. Termin składania wniosków
Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 16 kwietnia 2012 r.
Wnioski należy przesyłać na poniższy adres:
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
Przyjmowane będą wyłącznie wnioski złożone na odpowiednim formularzu, należycie wypełnione, opa
trzone datą i podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu
organizacji składającej wniosek.
Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone.
7. Szczegółowe informacje
Szczegółowe wytyczne dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków oraz formularz zgłosze
niowy znajdują się na następującej stronie internetowej pod następującym adresem:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm
Wnioski należy składać na przeznaczonych do tego celu formularzach i powinny one zawierać wszystkie
wymagane załączniki i informacje.
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