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(Ogłoszenia) 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

MEDIA 2007 – ROZWÓJ, DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I SZKOLENIA 

Zaproszenie do składania ofert – EACEA/02/10 

Wsparcie na rzecz współpracy sieciowej i mobilności studentów i szkoleniowców w Europie 

(2010/C 30/10) 

1. Cele i opis 

Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków zostało wydane na podstawie decyzji nr 
1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia 
w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007). 

Jednym z celów programu jest zachęcanie do wymian i współpracy poprzez wspieranie współpracy 
sieciowej europejskich podmiotów z branży szkoleń, w szczególności instytucji szkolnictwa wyższego, 
instytucji szkolenia zawodowego i partnerów z sektora audiowizualnego oraz propagowanie mobilności 
studentów i szkoleniowców w Europie. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Niniejsze ogłoszenie jest skierowane do ogólnoeuropejskiego konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego, 
instytucji szkolenia zawodowego i partnerów z sektora audiowizualnego, których działalność przyczynia się 
do osiągnięcia ww. celów programu MEDIA, o których mowa w decyzji Rady. 

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów: 

— 27 państw Unii Europejskiej, 

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

— Szwajcaria i Chorwacja. 

3. Kwalifikujące się działania 

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

działania mające na celu rozwijanie zdolności przyszłych specjalistów z sektora audiowizualnego do zrozu
mienia i włączenia wymiaru europejskiego do swojej pracy 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.
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Czas trwania działania (= okres kwalifikowalności kosztów) wynosi 12 miesięcy (maksymalnie do 18 
miesięcy w należycie uzasadnionych przypadkach). 

Działanie musi być podjęte w okresie pomiędzy dniem 1 września 2010 r. a dniem 30 czerwca 2012 r. 

4. Kryteria przyznawania dotacji 

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

— jakość proponowanego działania (20 pkt), 

— zarządzanie projektem (20 pkt), 

— jakość konsorcjum (20 pkt), 

— wymiar europejski (20 pkt), 

— skutki (20 pkt). 

5. Budżet 

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

Finansowe wsparcie za strony Komisji nie może przekroczyć 50 % lub 75 % całkowitych kwalifikujących się 
kosztów. 

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. 

6. Termin składania wniosków 

Ostateczny termin składania wniosków jest następujący: 30.4.2010. Wnioski należy przesyłać na poniższy 
adres: 

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) 
Call For Proposals EACEA/02/10 ‘MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers 
in Europe’ 
Mr. Constantin Daskalakis 
BOUR 03/30 
Avenue du Bourget 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski złożone na odpowiednim formularzu, należycie wypełnione, opat
rzone datą i podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu 
organizacji składającej wniosek. 

Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone. 

7. Szczegółowe informacje 

Pełny tekst przewodnika wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie internetowej pod 
następującym adresem: http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm 

Wnioski muszą spełniać wszelkie warunki przedstawione w przewodniku, należy je składać na odpowied
nich formularzach i muszą zawierać wszystkie informacje i załączniki wymienione w treści zaproszenia.

PL C 30/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.2.2010

http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm

