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PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIE
MEDIA 2007 — DEZVOLTARE, DISTRIBUTIE, PROMOVARE SI FORMARE
Apel pentru propuneri — EACEA/04/08
Formare
(2008/C 68/07)
1. Obiectivele programului
Prezentul apel pentru propuneri este fondat pe Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a
Consiliului privind punerea în aplicare a unui program de stabilire a unui program multianual unic pentru
măsurile comunitare în domeniul audiovizualului pentru perioada 2007-2013.
Printre acțiunile care trebuie puse în aplicare în conformitate cu decizia menționată se numără formarea
profesională a profesioniștilor din domeniul audiovizualului pentru a-i înzestra cu cunoștințele și competențele necesare în scopul creării de produse competitive pe piața europeană și pe alte piețe, în special în următoarele domenii:
— aplicarea noilor tehnologii, în special a tehnologiilor digitale, pentru producția și distribuirea de
programe audiovizuale,
— gestionarea economică, financiară și comercială, inclusiv cadrul juridic,
— tehnicile de redactare a scenariilor.

2. Candidați eligibili
Solicitanții trebuie să fie stabiliți într-una din țările următoare:
— cele 27 țări ale Uniunii Europene,
— tările care aparțin AELS și Elveția,
— Croația, cu condiția încheierii unui acord de cooperare cu această țară în cadrul programului MEDIA.
Prezentul anunț se adresează candidaților care aparțin uneia dintre categoriile de mai jos ale căror activități
contribuie la acțiunile menționate anterior:
— școli de cinema și de televiziune,
— universități,
— instituții specializate de formare profesională,
— întreprinderi private din industria audiovizuală,
— Organizații/asociații profesionale specializate din industrial audiovizuală.
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3. Bugetul și durata proiectelor
Bugetul maxim disponibil pentru prezentul apel pentru propuneri se ridică la 6 200 000 EUR.
Ajutorul financiar al Comisiei nu poate depăși 50 %/60 % din totalul costurilor eligibile.
Contribuția financiară este acordată sub formă de subvenție.
4. Termene limită
Cererile de finanțare trebuie trimise pe adresa Agenției Executive până cel târziu 13 mai 2008.
5. Informații complete
Textul complet al apelului pentru propuneri, cât și formularele de candidatură, se găsesc pe:
http://ec.europa.eu/media
Cererile trebuie să respecte în mod obligatoriu dispozițiile textului complet și trebuie prezentate folosind
formularele prevăzute.
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