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1. CEle I Opis

Podstawę dla niniejszego zaproszenia do składania wniosków stanowi decyzja Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 1718/2006/WE ustanawiająca jeden wieloletni program dotyczący działań Wspólnoty w dziedzinie
polityki audiowizualnej na lata 2007-2013.

Jednym z działań, które należy wprowadzić w życie niniejszą decyzją jest poprawa kształcenia zawodowego
specjalistów sektora audiowizualnego, mając na względzie wyposażenie ich w know-how i umiejętności
konieczne do tworzenia konkurencyjnych produktów na rynkach europejskich i pozostałych, w szczegól-
ności 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 zawiadomienie skierowane jest do europejskich organizacji i przedsiębiorstw, zarejestrowanych i
będących własnością osób pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów Europejskiego
Porozumienia Ekonomicznego uczestniczących w Programie MEDIA 2007 (Islandia, Lichtenstein Norwegia)
oraz Szwajcarii, pod warunkiem zostanie zawarta nowa umowa o współpracy z tym krajem w ramach
programu MEDIA.

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.

3. Budżet

Maksymalny budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania ofert wynosi 4 340 000 EUR pod
warunkiem dostępności środków budżetowych na rok 2007.

Udział finansowego wsparcia Komisji nie może przekroczyć 50 %/60 % dopuszczalnych kosztów.

Wkład finansowy jest przyznawany w postaci dotacji.

Maksymalny czas trwania projetków wynosi 12 miesiące.

4. Termin składania wniosków

Wnioski należy wysyłać do EACEA najpóźniej dnia 9 marca 2007 r.

5. Szczegółowe informacje

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

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/forma_en.html

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