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1. Indledning
Grundlaget for denne meddelelse er Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri
(MEDIA — Uddannelse 2001-2005), offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende L 26 af 27. januar
2001.
Blandt de aktioner, der skal gennemføres i henhold til denne afgørelse, er en forbedring af erhvervsuddannelsen for den audiovisuelle industris branchefolk for at give dem den nødvendige knowhow og
de nødvendige kvalifikationer med henblik på at skabe konkurrencedygtige produkter på det europæiske
marked og de øvrige markeder, især på følgende områder:
— anvendelse af ny teknologi, især digital, til produktion og spredning af audiovisuelle programmer
— økonomisk, finansiel og forretningsmæssig virksomhedsledelse, herunder de juridiske aspekter
— teknikker til affattelse af drejebøger.
2. Formål
Denne henvendelse henvender sig til aktører (Filmskole, uddannelsesinstitutter, virksomheder mv.), hvis
aktiviteter bidrager til de i det ovenstående skitserede aktioner. I meddelelsen er anført, hvorledes man kan
få de relevante dokumenter til indsendelse af et forslag med henblik på at få finansiel støtte fra EU til
uddannelsesaktioner inden for de pågældende områder.
Kontor C3 under Generaldirektoratet »Uddannelse og Kultur« er den ansvarlige tjenestegren for administrationen af denne indkaldelse af forslag.
Aktører, som ønsker at svare på denne indkaldelse af forslag og modtage dokumentet »Guidelines for
submitting proposals in view of obtaining a financial contribution in the area of vocational training«
(retningslinjer for indsendelse af forslag med henblik på at modtage finansiel støtte inden for området
erhvervsuddannelse), kan sende deres anmodning pr. post eller fax til:
Europa-Kommissionen
Jacques Delmoly
Kontorchef GD EAC/C3
Kontor B100 –– 4/20
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 92 14
E-mail: judith.johannes@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
Fristen for indsendelse af forslag til ovennævnte adresse er 15. marts 2004.
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