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1 . Indledning

Nærværende indkaldelse af forslag baserer på Rådets
afgørelse vedrørende gennemførelse af uddannelsespro
grammet for fagfolk i den europæiske industri for audio
visuelle programmer (Media II - Uddannelse
1996-2000 ), vedtaget af Rådet den 22 . december 1995
(95 / 564/ EØF), offentliggjort i EFT nr. L321 af 30 .
december 1995 .

Blandt aktiviteter, der skal gennemføres i forbindelse
med den nævnte beslutning figurerer forbedringen af
grunduddannelsen og navnligt den fortsatte faglige
uddannelse af fagfolk i den audiovisuelle branche, for
derigennem at give dem det nødvendige kendskab og
kompetencer, der skal tages i betragtning på det europæ
iske og de andre markeder, navnligt inden for følgende

teter bidrager til ovennævnte formål. Heri forklares,
hvorledes den nødvendige dokumentation fås til frem
læggelse af et forslag med henblik på at modtage et
finansielt EF-bidrag til grunduddannelsen og fortsatte
uddannelsesaktiviteter inden for de berørte områder.

Kommissionens tjenestegren beskæftiget med forvalt
ningen af nærværende forslagsindkaldelse er Media
enheden i Generaldirektorat X, Av-sektoren, informa

tion, kommunikation og kultur.

Aktører, der ønsker at svare på denne indkaldelse af
forslag og modtage dokumentet » Retningslinier for
fremlæggelse af et forslag med henblik på at modtage et
finansielt bidrag inden for sektoren for udviklingsstøtte
foranstaltninger«, skal sende anmodning med posten
eller via telefax til :

områder :

— Økonomisk og forretningsmæssig forvaltning,

Europa-Kommissionen, hr. Jacques Delmoly, afdelings
chef, ansvarlig for Media-programmet, GD X/D/4,

— brug og udvikling af nye teknologier til produktion
af audiovisuelle programmer,

Bruxelles/Brussel, telefax (32-2 ) 299 92 14 .

— teknikker til udarbejdelse af drejebog.
2 . Formål

Nærværende bekendtgørelse henvender sig til aktører
(uddannelsesinstitutioner, virksomheder osv.) hvis aktivi

L 102 7/023 , rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049

Kommissionen forpligter sig til at sende det nævnte
dokumentet inden for to arbejdsdage efter modtagelse af
anmodning.

Sidste frist for fremlæggelse af forslag til ovennævnte
adresse er den 28 . 5 . 1996 .

