PT

C 308/42

Jornal Oficial da União Europeia

Convite à apresentação de candidaturas — EACEA/30/09
Programa UE-Canadá de cooperação no domínio do ensino superior, da formação profissional e da
juventude — Convite à apresentação de candidaturas 2010
Parcerias Transatlânticas de Intercâmbios
Parcerias para a criação de diplomas transatlânticos
(2009/C 308/11)
1.

OBJECTIVOS E DESCRIÇÃO

Os objectivos gerais do programa e do presente convite são promover o entendimento mútuo entre os
povos da União Europeia e do Canadá, incluindo um conhecimento mais amplo das respectivas línguas,
culturas e instituições, e melhorar a qualidade dos recursos humanos tanto na União Europeia como no
Canadá.
2.

CANDIDATOS ELEGÍVEIS

A apresentação de pedidos de subvenção no âmbito do presente convite está aberta a instituições de ensino
superior e instituições de ensino e formação profissionais. Os candidatos terão de estar estabelecidos num
dos 27 Estados-Membros da União Europeia.
Cada projecto deverá ser coordenado por uma instituição líder na UE e uma instituição líder no Canadá, que
serão responsáveis pela apresentação da proposta comum e pela gestão do projecto. Estas instituições líder
deverão ser instituições de ensino superior ou de formação profissional.
O consórcio deverá ser constituído por, pelo menos, quatro instituições no total, ou seja, duas instituições
da UE e duas do Canadá. Estas instituições poderão ser instituições de ensino superior ou de ensino e
formação profissional, tal como acima referido, ou uma combinação das duas, segundo a natureza do
projecto.
Estas instituições deverão obrigatoriamente pertencer a dois Estados-Membros diferentes da UE, bem como a
duas províncias/territórios diferentes do Canadá.
3.

ACÇÕES ELEGÍVEIS

O presente convite prevê dois tipos de acções: as parcerias transatlânticas de intercâmbios e os programas
para a criação de diplomas transatlânticos.
A acção «parcerias transatlânticas de intercâmbios (TEP)» apoia os consórcios de instituições de ensino
superior e instituições de ensino e formação profissionais da União Europeia e do Canadá no desenvolvi
mento de programas de estudos e formação conjuntos e na promoção da mobilidade dos estudantes e dos
docentes. O apoio contempla a atribuição de ajudas à administração, e de bolsas de mobilidade para
estudantes e membros do corpo docente e do pessoal administrativo. A duração máxima dos projectos
TEP é de 36 meses.
As Informações detalhadas relativas às acções disponíveis no Guia do Programa encontram-se disponíveis na
secção 5.
A acção «parcerias para a criação de diplomas transatlânticos (TDP)» apoia o desenvolvimento e a
implementação de programas para a criação de diplomas duais/duplos ou conjuntos. O apoio contempla as
tarefas de desenvolvimento e administração, bolsas de mobilidade para estudantes e membros do corpo
docente e do pessoal administrativo. A duração máxima dos projectos TDP é de 48 meses.
As Informações detalhadas relativas às acções disponíveis no Guia do Programa encontram-se disponíveis na
secção 6.
As actividades deverão ter início entre 1.9.2010 e 31.12.2010, e terminar a 31.12.2014.
4.

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO

Para avaliar a qualidade global das propostas, serão aplicados os critérios de adjudicação seguintes:
4.1. A importância do projecto
A importância do projecto proposto representa 30 % da pontuação global relativa à qualidade.
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4.2. A qualidade da concepção do projecto e o seu dispositivo de gestão
O critério de qualidade representa 70 % da pontuação global relativa à qualidade e os critérios de adjudi
cação detalhados são agrupados em três grupos, da seguinte forma: O carácter inovador e a metodologia do
projecto (25 %), o consórcio do projecto (25 %) e a mobilidade (20 %).
As informações relativas aos critérios de adjudicação encontram-se disponíveis no Guia do Programa na
secção 7.
A selecção final dos projectos traduzir-se-á numa vontade global de apoiar uma vasta gama de instituições,
temas e áreas geográficas na União Europeia e no Canadá.
5.

ORÇAMENTO

O orçamento comunitário disponível para o co-financiamento de projectos eleva-se a 1 974 000 euros. Está
previsto para 2010 o financiamento de aproximadamente 3 projectos de parcerias para a criação de
diplomas transatlânticos (TDP) e de 5 projectos de parcerias transatlânticas de intercâmbios (TEP), dos quais
cinco estarão relacionados com a formação profissional, desde que a qualidade destes projectos seja demons
trada. O montante máximo de financiamento comunitário será de 428 000 euros para um projecto de
criação de diplomas transatlânticos de 4 anos, e de 138 000 euros para um projecto de parcerias transa
tlânticas de intercâmbios de 3 anos.
6.

PRAZO

As candidaturas devem ser enviadas quer para a UE quer para o Canadá. As candidaturas em nome da
instituição comunitária líder devem ser enviadas para a Agência de Execução relativa à Educação, ao
Audiovisual e à Cultura, até o mais tardar 24.3.2010, fazendo fé a data de carimbo dos correios.
As comunicações devem ser enviadas para o seguinte endereço:
Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura
UE-CANADÁ Convite 2010
Avenue du Bourget 1 — BOUR 02/17
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
As candidaturas em nome da instituição comunitária líder devem ser enviadas no formulário correcto,
devidamente completas e assinadas pela pessoa com poderes para vincular a organização candidata e
datadas.
Os candidatos oriundos do Canadá deverão enviar as suas candidaturas para o seguindo endereço do seu
país:
Canada-EU Programme for Co-operation in Higher Education, Training and Youth
International Academic Mobility
Learning Branch
Human Resources and Skills Development Canada
200 Montcalm Street, Tower 2, Ground Floor
Gatineau, Québec
K1A OJ9
CANADA
7.

OUTRAS INFORMAÇÕES

O guia do programa e os formulários de candidatura encontram-se disponíveis no seguinte website:
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm As candidaturas devem ser enviadas através do for
mulário apropriado e deverão incluir todos os anexos e informações requeridas.
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