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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE
PRINCE 2010 – EU27 – Výzva k předkládání návrhů
(2011/C 19/07)
1. Cíle
Obecným cílem této výzvy k předkládání návrhů je zvýšit povědomí o výhodách a výzvách současného
procesu rozšiřování EU o země západního Balkánu, Turecko a Island tím, že dojde k zapojení klíčových
zúčastněných subjektů, subjektů ovlivňujících veřejné mínění a odborníků v oblasti médií a k posílení
osobních kontaktů.
Výzva je rozdělena do dvou částí: televizní programy (část 1) a informační kampaně (část 2).
Očekávané výsledky:
— Podpořit informovanou veřejnou diskusi o politice EU v oblasti rozšiřování a podílet se na ní prostřed
nictvím výroby a vysílání vyhrazených televizních programů, které mají: seznámit veřejnost s procesem
rozšiřování EU; ukázat evropským občanům, jaké dopady (výhody a případné nevýhody) má rozšíření
EU na jejich každodenní život; odstranit mýty a falešná očekávání; změnit mentalitu v přístupu
k přistupujícím zemím a odstranit stereotypy.
— Podporovat informace a komunikaci, pokud jde o otázky související s rozšířením, a přispívat
k odstraňování předsudků a k prezentaci přistupujících zemí prostřednictvím organizace informačních
kampaní, kulturních a sportovních akcí.
2. Způsobilí uchazeči
Část 1 – televizní programy:
Uchazeč, který má být způsobilý k čerpání grantu, musí být:
— společnost podnikající v oblasti televizního vysílání (produkční společnosti nejsou způsobilé jako hlavní
uchazeč),
— veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt (pouze právnické osoby; fyzické osoby nejsou způsobilé),
— se sídlem v jednom z 27 členských států EU,
— přímo odpovědný za přípravu a řízení akcí realizovaných ve spolupráci s partnery.
Část 2 – Informační kampaně:
Uchazeč, který má být způsobilý k čerpání grantu, musí být:
— veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt (pouze právnické osoby; fyzické osoby nejsou způsobilé),
— se sídlem v jednom z 27 členských států EU,
— přímo odpovědný za přípravu a řízení akcí realizovaných ve spolupráci s partnery.
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3. Způsobilé akce
Předpokládané akce jsou:
Část 1 – televizní programy:
— Televizní programy se zárukou vysílání.
— Program musí být vysílán v jednom nebo více členských státech EU.
— Lhůta pro realizaci projektu nesmí překročit 18 měsíců.
Část 2 – Informační kampaně:
— Aby akce mohly být považovány za způsobilé, měly by splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:
— přeshraniční rozměr, tj. akce se koná alespoň ve dvou členských státech EU nebo kandidátských
zemích / potenciálních kandidátských zemích,
— tvoří je řada informačních činností (viz níže přiložený demonstrativní seznam),
— spojují dva nebo více různých druhů činností v rámci informační kampaně a každá z těchto činností
má svůj vlastní dopad.
— Demonstrativní seznam způsobilých akcí je uveden v pokynech k této výzvě.
— Lhůta pro realizaci projektu nesmí překročit 12 měsíců.
Projekty, na něž se vztahuje tato výzva, musí být dokončeny nejpozději do 30. listopadu 2013.
4. Kritéria pro udělení grantu
Způsobilým žádostem budou přidělovány body; maximální počet bodů je 100. Podrobné hodnotící formu
láře jsou uvedeny v pokynech, a to zvlášť pro část 1 a pro část 2.
5. Rozpočet na projekty
Částka, která je v rámci této výzvy k předkládání návrhů k dispozici, činí 2 500 000 EUR. Finanční podpora
poskytovaná Komisí nesmí přesáhnout 60 % (u části 1) a 80 % (u části 2) celkových způsobilých nákladů.
Finanční příspěvek bude poskytnut v podobě grantu.
6. Konečný termín pro předkládání žádostí
Žádosti musí být odeslány nejpozději dne 31. března 2011 na adresu:
Catherine WENDT
European Commission
Directorate-General for Enlargement
Unit A2 — Information and Communication
Rue de la Loi/Wetstraat 170
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
7. Úplné informace
Pokyny k této výzvě k předkládání návrhů, jakož i formulář žádosti a přílohy, jsou k dispozici na inter
netové adrese:
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm
Žádosti musí splňovat všechny podmínky uvedené v pokynech, musí být předloženy na poskytnutých
formulářích a obsahovat veškeré informace a přílohy uvedené v úplném znění této výzvy.

C 19/7

