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KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków INFSO-Media 11/2005

Media — Kształcenie (2001-2006)

(2005/C 288/10)

1. Cele i opis

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 163/2001/WE w sprawie wprowadzenia w życie programu kształcenia dla specjalistów w europejskim
przemyśle programów audiowizualnych (Media — Kształcenie 2001-2006) opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich seria L 26 z dnia 27.1.2001.

Jednym z działań, które należy wprowadzić w życie niniejszą decyzją jest poprawa kształcenia zawodo-
wego specjalistów sektora audiowizualnego, mając na względzie wyposażenie ich w know-how i umiejęt-
ności konieczne do tworzenia konkurencyjnych produktów na rynkach europejskich i pozostałych, w
szczególności w dziedzinie:

— zastosowania nowych technologii, w szczególności technologii cyfrowych, do produkcji i rozpowszech-
niania programów audiowizualnych;

— zarządzania od strony ekonomicznej, finansowej i handlowej, obejmującego ramy prawne;

— technik pisania scenariuszy.

2. Kwalifikujący się kandydaci

Niniejsze zaproszenie jest skierowane do kandydatów należących do jednej z niżej wymienionych kategorii,
którzy prowadzą działalność w ramach:

— szkół filmowych i telewizyjnych,

— uniwersytetów,

— wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia zawodowego,

— przedsiębiorstw prywatnych działających w przemyśle audiowizualnym,

— wyspecjalizowanych organizacji/stowarzyszeń działających w przemyśle audiowizualnym.

Kandydaci muszą mieć siedzibę w jednym z niżej wymienionych państw:

— 25 Państw Członkowskich Unii Europejskiej,

— kraje EFTA i EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia, Szwajcaria;

— kraj kandydujący: Bułgaria.

3. Budżet

Unia Europejska na okres 2001-2006 przeznaczyła na realizację programu MEDIA –Kształcenie kwotę
59 400 000 EUR.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 8 000 000 EUR.

Pomoc finansowa Komisji nie może przekroczyć 50-(60 %) całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Wkład finansowy jest przyznawany w postaci dotacji.

Maksymalny czas trwania projetków wynosi 12 miesiące.
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4. Termin składania wniosków

Wnioski należy wysłać do Komisji najpóźniej dnia 1.3.2006.

5. Szczegółowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod nastę-
pującym adresem internetowym:

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_fr.html

Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na
formularzu przeznaczonym do tego celu.
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