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BIZOTTSÁG

Pályázati felhívás INFSO-MEDIA 11/2005

MEDIA — Oktatás (2001-2006)

(2005/C 288/10)

1. Célkitűzések és leírás

Ez a pályázati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L 26., 2001.1.27.) kihirdetett, az európai
audiovizuális műsorkészítő ágazatban működő szakemberek képzési programjának megvalósításáról
(MEDIA-Oktatás 2001–2006) szóló 163/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul.

Az említett határozat alkalmazásában végrehajtandó fellépések közt szerepel az audiovizuális ágazatban
működő szakemberek képzése azzal a céllal, hogy hozzájussanak az európai és más piacokon versenyképes
termékek létrehozásához szükséges ismeretekhez és szaktudáshoz, különösen a következő területeken:

– az új technológiák – különös tekintettel a digitális technológiákra – alkalmazása az audiovizuális
műsorok készítése és terjesztése terén;

– gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi irányítás, beleértve a jogi keretet is;

– forgatókönyvírási technikák.

2. Támogatható pályázók

Ez a felhívás a következőkben felsorolt kategóriákba tartozó pályázóknak szól, akik munkájukkal hozzájá-
rulnak az említett tevékenységekhez:

– Filmművészeti iskolák;

– Egyetemek;

– Különleges szakképzést nyújtó intézmények

– Az audiovizuális iparban működő magánvállalatok;

– Az audiovizuális iparban működő szakmai szervezetek/egyesületek

A pályázóknak a következő országok egyikében lévő székhellyel kell rendelkezniük:

– Az Európai Unió 25 tagállama

– az EFTA és EGT-államok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájcban;

– tagjelölt ország: Bulgária

3. Költségvetési tervezet

A 2001-2006-os időszakra az Európai Unió 59 400 000 eurót különített el a MEDIA – Képzés program
végrehajtására.

A projektek társfinanszírozására szánt költségvetés teljes összege: 8 000 000 EUR.

A Bizottság pénzügyi hozzájárulása, amelyet támogatás formájában nyújtanak, nem haladhatja meg a támo-
gatható összköltség 50-(60) %-át.

A projektek maximális futamideje 12 hónap.
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4. Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2006.3.1.-ig el kell küldeni a Bizottságnak.

5. Kiegészítő információ

A pályázati felhívás és a jelentkezési lap teljes szövege a

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

A pályázatokat a teljes szöveg által előírt követelmények tiszteletbentartásával és az előírt formában kell
benyújtani.
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