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UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
MEDIA 2007 – RAZVOJ, DISTRIBUCIJA, PROMOCIJA IN USPOSABLJANJE
Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/02/10
Podpora vzpostavljanju mrež in mobilnosti študentov in strokovnjakov za usposabljanje v Evropi
(2010/C 30/10)
1. Cilji in opis
To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za evropski avdio-vizualni sektor
(MEDIA 2007).
Cilji programa so med drugim spodbujati izmenjave in sodelovanje s podpiranjem vzpostavljanja mrež med
akterji na področju evropskega usposabljanja, zlasti visokošolskih ustanov, organizacij za usposabljanje in
partnerjev avdiovizualnega sektorja, ter podpirati mobilnost študentov in strokovnjakov za usposabljanje v
Evropi.
2. Upravičeni kandidati
To obvestilo je namenjeno vseevropskemu konzorciju visokošolskih ustanov, organizacijam za usposabljanje
in partnerjem iz avdiovizualnega sektorja, katerih dejavnosti prispevajo k doseganju zgornjih ciljev programa
MEDIA, kot so navedeni v Sklepu Sveta.
Kandidati morajo imeti sedež:
— v eni od 27 držav članic Evropske unije,
— v eni od držav članic Efte in EGP: Islandiji, Lihtenštajnu, na Norveškem,
— v Švici ali na Hrvaškem.
3. Upravičene dejavnosti
Upravičene so naslednje dejavnosti in njihovi ukrepi, ki se izvajajo v državah programa MEDIA.
Dejavnosti, katerih cilj je razvijati sposobnosti prihodnjih strokovnjakov z avdiovizualnega področja zato, da
bi razumeli evropsko razsežnost in jo vključili v svoje delo, z izboljšanjem strokovnega znanja na naslednjih
področjih:
— usposabljanje o gospodarskem, finančnem in poslovnem upravljanju,
— usposabljanje o novih avdiovizualnih tehnologijah,
— usposabljanje o razvoju scenarističnih projektov.
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Trajanje dejavnosti (= trajanje upravičenosti stroškov) je 12 mesecev (ob primerni utemeljitvi do največ 18
mesecev).
Dejavnost se mora zgoditi med 1. septembrom 2010 in 30. junijem 2012.
4. Merila za dodelitev
Upravičenim kandidatom se bodo točke od skupaj 100 točk dodelile na podlagi naslednjega ponderiranja:
— kakovost vsebine dejavnosti (20 točk),
— upravljanje projektov (20 točk),
— kakovost konzorcija (20 točk),
— evropska razsežnost programa (20 točk),
— vpliv (20 točk).
5. Proračun
Najvišji znesek, ki je na voljo v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, je 2 milijona EUR.
Finančna podpora Komisije ne sme presegati od 50 do 75 % vseh upravičenih stroškov.
Agencija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.
6. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo predlogov je 30.4.2010 na naslednji naslov:
Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)
Call For Proposals EACEA/02/10 ‘MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers
in Europe’
Mr. Constantin Daskalakis
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Sprejete bodo samo vloge, predložene na pravilno izpolnjenem uradnem prijavnem obrazcu, z navedenim
datumom s podpisom osebe, pristojne za prevzem pravno zavezujočih obveznosti v imenu podjetja prija
vitelja.
Vloge, poslane po telefaksu ali elektronski pošti, ne bodo sprejete.
7. Dodatne informacije
Celotno besedilo navodil in prijavni obrazci so na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://ec.europa.
eu/information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm
Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi navodili, predložene na za to predvidenih obrazcih ter
vsebovati vse informacije in priloge, navedene v celotnem besedilu razpisa.

6.2.2010

