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TVORIVÁ EURÓPA (2014-2020) 

 
PODPROGRAM MEDIA 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV 

 

EACEA/06/2016: PODPORA ODBORNEJ PRÍPRAVY 
 

UPOZORNENIE: 

Táto výzva na predloženie návrhov podlieha: 

  

 dostupnosť prostriedkov po prijatí rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým orgánom. 

 

1. CIELE A POPIS 

 
Táto výzva na predloženie návrhov je založená na nariadení č. 1295/2013 Európskeho 

parlamentu a Rady z 11/12/2013 ohľadom implementácie programu podpory pre európsky 

kultúrny a kreatívny sektor (TVORIVÁ EURÓPA)
1
 a jeho opravy z 27/06/2014

2
 . 

 

V oblasti posilňovania kapacít audiovizuálneho sektora jednou z priorít podprogramu MEDIA je: 

 

 umožniť získavanie a zlepšovanie zručností a schopností pracovníkov 

v audiovizuálnej oblasti a rozvoj sietí vrátane využívania digitálnych technológií 

s cieľom zabezpečiť prispôsobenie vývoju na trhu, testovanie nových prístupov 

k rozširovaniu publika, ako aj testovanie nových obchodných modelov, 

 

Podprogram MEDIA poskytne podporu:  

 

 vypracovať komplexnú škálu opatrení ďalšej odbornej prípravy podporujúcich 

získavanie a zlepšovanie zručností a schopností pracovníkov v audiovizuálnej 

oblasti, spoločné využívanie poznatkov a iniciatívy v oblasti nadväzovania 

kontaktov vrátane využívania digitálnych technológií. 

 

2. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA 
  

Žiadateľmi musia byť európske subjekty (súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, 

združenia, charitatívne organizácie, nadácie, mestské a obecné zastupiteľstvá atď.) usadené v 

jednej z krajín zapojených do podprogramu MEDIA, ktoré sú v priamom alebo väčšinovom 

vlastníctve štátnych príslušníkov z daných krajín.  

 

                                                
1
   NARIADENIE (EÚ) č. 1295/2013, Úradný vestník Európskej únie z 20/12/2013, (Ú. v. EÚ L347/221) 

2 
  Publikované v Úradnom vestníku z 27/06/2014 (Ú. v. EÚ 189/260)
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Pokiaľ sú splnené všetky podmienky stanovené v článku 8 nariadenia, ktorým sa ustanovuje 

program Tvorivá Európa, a pokiaľ Komisia začala s danou krajinou rokovania, za oprávnené sa 

považujú žiadosti právnických osôb usadených v jednej z týchto krajín:  

− členské štáty EÚ, 

− pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske 

krajiny, ktoré využívajú predvstupovú stratégiu, v súlade so všeobecnými 

zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch 

Únie, stanovenými v príslušných rámcových dohodách, rozhodnutiach 

Asociačnej rady alebo podobných dohodách, 

− krajiny EZVO, ktoré sú členmi EHP, v súlade s ustanoveniami dohody o 

EHP, 

− Švajčiarska konfederácia na základe dvojstrannej dohody, ktorá sa 

uzatvorí s touto krajinou, 

− krajiny európskeho susedského priestoru v súlade s postupmi stanovenými 

s týmito krajinami na základe rámcových dohôd, v ktorých sa stanovuje 

ich účasť na programoch Európskej únie, 

− Program je otvorený pre akcie dvojstrannej alebo viacstrannej spolupráce 

zamerané na vybrané krajiny alebo regióny na základe dodatočných 

rozpočtových prostriedkov, ktoré uhradia tieto krajiny alebo regióny, a 

osobitných úprav, ktoré sa s nimi dohodnú. 

−  

Program umožňuje spoluprácu a spoločné akcie s krajinami, ktoré sa na programe nezúčastňujú, 

a s medzinárodnými organizáciami, ktoré sa venujú kultúrnym a kreatívnym sektorom, ako sú 

UNESCO, Rada Európy, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo Svetová 

organizácia duševného vlastníctva, na základe spoločných príspevkov na realizáciu cieľov 

programu. 

 

Návrhy žiadateľov z krajín mimo EÚ môžu byť Agentúrou vybrané za predpokladu, že k dátumu 

prijatia rozhodnutia o udelení grantu boli podpísané dohody, v ktorých sú stanovené podmienky 

účasti tých krajín v programe ustanovenom vyššie uvedeným nariadením. 

 

(Aktualizovaný zoznam krajín, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 8 nariadenia a s 

ktorými začala Komisia vyjednávania možno nájsť tu: 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en). 

 

O grant nemôžu žiadať fyzické osoby. 

 

3. OPRÁVNENÉ ČINNOSTI 
 

Žiadosti musia byť na činnosti, ktoré sú zamerané na rozvoj schopnosti pracovníkov 

v audiovizuálnej oblasti porozumieť a integrovať európsky a medzinárodný rozmer do svojej 

práce prostredníctvom zdokonaľovania odborných poznatkov v týchto oblastiach: 

- odborná príprava v oblasti rozširovania publika, marketingu, nových spôsobov distribúcie 

a propagácie vrátane najnovších, ktoré sa opierajú o digitálne technológie, 

- odborná príprava v oblasti finančného a obchodného manažmentu s cieľom podporiť prístup 

k financiám a novým obchodným modelom,  

- odborná príprava v oblasti vývoja a výroby audiovizuálnych diel vrátane spoločného 

využívania poznatkov a schopností v oblasti nadväzovania kontaktov, 

- odborná príprava v oblasti riešenia výziev prechodu na digitálne technológie na zaistenie 

prispôsobenia vývoju na trhu. 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
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Žiadatelia predložia žiadosť na jednu z dvoch nasledovných kategórií podporovaných činností 

v závislosti od rozsahu, potrieb, cieľov a medzinárodného/európskeho rozmeru: 

 

1. Európske činnosti: činnosti zamerané na nadobúdanie a zlepšovanie schopností 

a kompetencií odborníkov s cieľom pracovať prevažne v Európe, 

 

2. Medzinárodné činnosti: činnosti zamerané na budovanie odborných skúseností, znalostí 

a schopností európskych odborníkov s cieľom pracovať mimo Európy prostredníctvom 

nadväzovania kontaktov a spolupráce s odborníkmi mimo Európy. 

 

V rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov žiadateľ predloží návrh týkajúci sa vytvorenia 

dvojročného partnerstva s podprogramom MEDIA prostredníctvom zmluvného nástroja 

nazvaného rámcová dohoda o partnerstve. 

 

Pre prvý rok 2-ročnej rámcovej dohody o partnerstve sa činnosť musí začať v období od 

1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. 

 

Maximálna doba trvania činnosti je 12 mesiacov. Toto obdobie sa predĺži maximálne o ďalších 

6 mesiacov, ak sa o takéto predĺženie požiada pred uplynutím lehoty uvedenej v zmluve o grante. 

Maximálna dĺžka trvania v každom prípade bude 18 mesiacov.  

 

4. KRITÉRIÁ NA PRIDELENIE GRANTU 
 

Z celkového počtu 100 bodov sa oprávneným žiadostiam pridelia body na základe týchto kritérií 

a hodnotenia: 

 

Relevantnosť a európska pridaná hodnota (30 bodov) 

 Relevantnosť obsahu činnosti vrátane jej medzinárodného/európskeho rozmeru 

oproti cieľom výzvy na predkladanie návrhov, potrebám a trendom priemyslu, 

úrovni inovácií projektu vo vzťahu k existujúcej európskej ponuke odbornej 

prípravy a partnerstvám s audiovizuálnym priemyslom. 

 

Kvalita obsahu a činností (40 bodov). 

 Primeranosť metodiky pre ciele (formát zahrňujúci inovatívne aspekty opierajúce 

sa o použitie najnovších digitálnych technológií, cieľovú skupinu, odborné 

skúsenosti, nákladovú efektívnosť činnosti). 

 

Šírenie výsledkov projektu, vplyv a udržateľnosť (20 bodov). 

 Mechanizmy na šírenie osvedčených postupov a výsledkov nad rámec účastníkov, 

vplyv na zúčastnených odborníkov, jednotlivé spoločnosti a audiovizuálny sektor, ako 

aj vplyv na prístup k medzinárodným sieťam a trhom jednotlivcov a spoločností. 

 

Organizácia projektového tímu (10 bodov) 

 Rozdelenie úloh a povinností tímu, ako aj relevantnosť pedagogickej odbornosti 

školiteľov, odborníkov a koučov oproti cieľom akcie. 

 

5. ROZPOČET 
 

Celkový rozpočet sa odhaduje na 7.3 milión EUR.  

 

Finančný príspevok Únie nesmie prekročiť: 

 

– 60 % celkových oprávnených nákladov na akciu v prípade akcie, ktorá sa uskutoční v 

krajinách zapojených do podprogramu MEDIA, 

 



4 
 

– 80 % celkových oprávnených nákladov na akciu v prípade akcie, ktorá sa uskutoční v 

krajinách, ktoré nie sú zapojené do podprogramu MEDIA. 

 

Agentúra si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii. 

 

6. TERMÍN NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ 

 
Návrhy sa musia predložiť najneskôr 14. 4. 2016 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) 

prostredníctvom online formulára žiadosti (eForm). Iný spôsob podania žiadosti nie je povolený.  

 

Žiadatelia musia zabezpečiť, aby boli predložené všetky dokumenty požadované a uvedené v 

online formulári. 

 

7. ÚPLNÉ INFORMÁCIE 
 

Celé znenie pokynov spolu s formulármi žiadosti je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2016-eacea062016_en 

 

Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky stanovené v pokynoch a byť predložené na uvedených 

elektronických formulároch. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2016-eacea062016_en

