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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 działań Wspólnoty w dziedzinie 
polityki audiowizualnej na lata 2007–2013. 

Jednym z działań, które zostaną wprowadzone w życie niniejszą decyzją, jest poprawa ustawicznego 
szkolenia zawodowego specjalistów sektora audiowizualnego, pod względem wyposażenia ich w wiedzę 
i umiejętności konieczne do tworzenia konkurencyjnych produktów na rynkach europejskich i innych. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów: 

— 27 państw Unii Europejskiej; 

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

— Szwajcaria i Chorwacja. 

Niniejsze zaproszenie jest skierowane do kandydatów należących do jednej z niżej wymienionych 
kategorii, których działalność wspiera niżej wymienione działania: 

— szkoły filmowe i telewizyjne; 

— uniwersytety; 

— wyspecjalizowane ośródki szkolenia zawodowego; 

— przedsiębiorstwa prywatne działające w sektorze audiowizualnym; 

— wyspecjalizowane organizacje/stowarzyszenia działające w sektorze audiowizualnym. 

3. Kwalifikujące się działania 

Kwalifikują się następujące działania lub działalność mające miejsce w krajach MEDIA: 

działania na rzecz rozwijania umiejętności specjalistów z sektora audiowizualnego, w celu zrozumienia 
i włączenia do ich pracy wymiaru europejskiego, poprzez poszerzanie wiedzy specjalistycznej 
w następujących dziedzinach: 

— szkolenia w zakresie ekonomicznych, finansowych i handlowych aspektów zarządzania; 

— szkolenia w zakresie nowych technologii audiowizualnych; 

— szkolenia w zakresie opracowywania projektu scenariusza. 

4. Kryteria przyznawania dotacji 

Punkty (na 100 możliwych) zostaną przyznane kwalifikującym się wnioskom na podstawie następują
cych wskaźników: 

— jakość proponowanego działania (20 pkt) 

— zarządzanie projektem (20 pkt) 

— jakość partnerstwa z przemysłem audiowizualnym (20 pkt) 

— wymiar europejski (20 pkt) 

— rezultaty (20 pkt). 

5. Budżet 

Maksymalny budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków wynosi 
2 400 000 EUR. 

Finansowe wsparcie za strony Komisji nie może przekroczyć 50 % lub 60 % całkowitych kwalifikujących 
się kosztów. 

Wkład finansowy przyznawany jest w postaci dotacji.
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6. Termin składania wniosków 

Wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej (EACEA) najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2009 r. 

7. Szczegółowe informacje 

Szczegółowe wytyczne dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków oraz formularz zgło
szeniowy znajdują się na następującej stronie internetowej pod następującym adresem: 
http://eacea.ec.europa.eu Wnioski należy składać na przeznaczonych do tego celu formularzach 
i powinny one zawierać wszystkie wymagane załączniki i informacje.
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