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1. Εισαγωγή
Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στην απόφαση 163/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εφαρµογή προγράµµατος κατάρτισης για τους επαγγελµατίες της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών προγραµµάτων (MEDIA — Κατάρτιση 2001-2005), που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 26 της 27ης Ιανουαρίου 2001.
Στις ενέργειες που πρόκειται να εφαρµοστούν δυνάµει της εν λόγω απόφασης συγκαταλέγεται η βελτίωση της
επαγγελµατικής κατάρτισης των επαγγελµατιών του οπτικοακουστικού τοµέα, ώστε να αποκτήσουν την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δηµιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων για την ευρωπαϊκή
αγορά, καθώς και για άλλες αγορές, ιδιαίτερα στους εξής τοµείς:
— εφαρµογή των νέων τεχνολογιών, ιδίως των ψηφιακών τεχνολογιών, για την παραγωγή και τη διανοµή
οπτικοακουστικών προγραµµάτων,
— οικονοµική, χρηµατοδοτική και εµπορική διαχείριση, συµπεριλαµβανοµένου του νοµικού πλαισίου,
— τεχνικές συγγραφής σεναρίων.
2. Θέµα
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς (σχολές κινηµατογράφου, ιδρύµατα κατάρτισης, εταιρείες κ.λπ.)
των οποίων οι δραστηριότητες συµβάλουν στις προαναφερθείσες ενέργειες. Σε αυτή περιγράφετε ο τρόπος µε τον
οποίον µπορούν να λάβουν τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή προσφοράς µε στόχο τη χορήγηση
κοινοτικής χρηµατοδότησης για ενέργειες κατάρτισης στους σχετικούς τοµείς.
Η υπηρεσία της Επιτροπής η οποία είναι αρµόδια για τη διαχείριση της παρούσας υποβολής πρόσκλησης είναι η
Μονάδα C3 της Γενικής ∆ιεύθυνσης «Εκπαίδευση και Πολιτισµός».
Οι φορείς που επιθυµούν να απαντήσουν στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και να λάβουν το
έγγραφο «οδηγίες υποβολής προσφορών για τη χορήγηση χρηµατοδότησης στον τοµέα της επαγγελµατικής
κατάρτισης» πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ταχυδροµικά ή µε φαξ στη διεύθυνση:
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