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EUROOPA KOMISJON
KONKURSIKUTSE – EACEA/14/10
Haridusalase koostöö programm arenenud tööstusriikide vahel
Euroopa Liidu ja Austraalia ning Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi koostöö kõrg- ja kutsehariduse
valdkonnas
Konkursikutse 2010 Ühised liikuvusprojektid ja ühised kraadiõppeprojektid
(2010/C 138/08)
1. Eesmärgid ja kirjeldus
Üldine eesmärk on edendada ELi liikmesriikide ning partnerriikide rahvaste vastastikust mõistmist, sealhulgas
üksteise keelte, kultuuride ja asutuste põhjalikumat tundmist, ning tõsta ELi ja partnerriikide kõrgharidus- ja
kutseõppeasutuste tasakaalustatud partnerluse kaudu kõrg- ja kutsehariduse kvaliteeti.

2. Abikõlblikud taotlejad
Konkursikutse raames võivad taotlusi esitada kõrgharidus- ja kutseõppeasutused ning kõrgharidus- ja/või
kutseõppeasutuste konsortsiumid.

Abikõlblikud taotlejad peavad olema ühest partnerriigist ja ühest Euroopa Liidu 27 liikmesriigist. Käesoleval
aastal keskendub programm koostööle Austraalia ja Korea Vabariigiga.

3. Abikõlblikud meetmed
Konkursikutse hõlmab kaht liiki meetmeid: ühiseid liikuvusprojekte ja ühiseid kraadiõppeprojekte.

Ühise liikuvusprojekti raames toetatakse Euroopa Liidu ja partnerriigi kõrgharidus- ja kutseõppeasutuste
konsortsiume ühiste õppe- ja/või koolitusprogrammide korraldamisel ning üliõpilaste ja kõrgharidustöötajate
liikuvuse rakendamisel. Toetus hõlmab kindlasummalist haldustegevuse toetamise abiraha, toetusi üliõpilas
tele ning akadeemilistele ja haldustöötajatele. Ühist liikuvusprojekti taotlevasse konsortsiumisse peab
kuuluma vähemalt kolm kõrgharidus- ja/või kutseõppeasutust ELi kolmest liikmesriigist ning vähemalt
kaks sellist asutust partnerriigist. Ühise liikuvusprojekti maksimaalne kestus on 36 kuud.

Ühise kraadiõppeprojekti raames toetatakse topelt- või ühise teaduskraadi programmide väljatöötamise ja
rakendamise projekte. Toetus hõlmab kindlasummalist haldustegevuse toetamise abiraha, toetusi üliõpilastele
ning akadeemilistele ja haldustöötajatele. Ühist kraadiõppeprojekti taotlevasse konsortsiumisse peab kuuluma
vähemalt kaks kõrgharidus- ja/või kutseõppeasutust ELi kahest liikmesriigist ning vähemalt kaks sellist
asutust partnerriigist. Ühise kraadiõppeprojekti maksimaalne kestus on 48 kuud.
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Tegevuste kavandatud algus on novembris 2010.
4. Toetuse andmise kriteeriumid
Iga abikõlbliku taotluse üldist kvaliteeti hinnatakse järgmiste kvaliteedikriteeriumide alusel.
Kavandatava projekti olulisus Euroopa Liidu ja partnerriikide suhete jaoks (25 % punktidest), mille üle
otsustatakse järgmise põhjal:
a) taotluse seos konkursi eesmärkidega;
b) taotluse valdkonna õppeprogrammi ja õpetatava ameti lisandväärtus Euroopa Liidu ja partnerriigi vahe
liste suhete vaatenurgast.
Panus kvaliteeti ja tippteadmistesse (25 % punktidest), mille üle otsustatakse järgmise põhjal:
a) projekti tõenäoline panus hariduse kvaliteeti, tippteadmistesse ja uuenduslikkusesse;
b) projekti olulisus õpetamismeetodite ja üliõpilaste edasiste õpingute/töövõimaluste parandamise seisuko
hast;
c) akadeemilise kvaliteediohje süsteemi määratlemise ulatus ja selle süsteemi tõhusus akadeemilistesse tipp
teadmistesse panuse andmise kindlustamisel.
Projekti rakendamise kvaliteet (50 % punktidest), mille üle otsustatakse järgmise põhjal:
a) toimiva partnerluse hästi määratletud koostöömehhanismid ja haldusstruktuur;
b) liikuvuse ja/või kraadiõppe skeemi partnerasutuste vahelise lõimituse tasakaal; kavandatavate liikuvusvoo
gude tasakaal;
c) üliõpilaste valikumehhanismide rakendamise usaldusväärsus, mis põhineb selguse, võrdsuse ja saavutuste
põhimõttel, ning partnerluste poolt kokku lepitud ühise taotlemise, valimise ja katsete tegemise korral;
d) ainepunktide, nende ülekande ning Euroopa ainepunktide kogumise ja ülekandmise süsteemiga (ECTS)
ühilduvuse korra usaldusväärsus ja selgus;
e) välisüliõpilaste ja -töötajate võõrustamise olemasolevate ressursside kvaliteet;
f) keelekava kvaliteet;
g) jälgimissüsteemi ja hindamiskava kvaliteet;
h) teabe levitamise kava kvaliteet; ning
i) arendamise ja jätkusuutlikkuse kava kvaliteet.
5. Eelarve
Kogueelarve on ligikaudu 2,45 miljonit EUR. Partnerriigid tagavad samaväärse rahastamise vastavalt oma
kehtivale korrale. Eeldatavalt rahastatakse 2010. aastal kolme või nelja Euroopa Liidu ja Austraalia vahelist
projekti ning kolme või nelja Euroopa Liidu ja Korea vahelist projekti, millest vähemalt kaks on ühised
kraadiõppeprojektid.
Euroopa Liidu poolse rahastamise maksimumsumma on 465 000 EUR nelja-aastase ühise kraadiõppepro
jekti korral, 232 500 EUR kolmeaastase ühise liikuvusprojekti korral, mis hõlmab kolme ELi haridusasutust,
ning 310 000 EUR kolmeaastase ühise liikuvusprojekti korral, mis hõlmab nelja või enamat ELi haridusasutust.
6. Tähtpäev
Taotlused tuleb saata nii Euroopa Liidule kui ka partnerriikide rakendusasutustele: Austraalia haridusminis
teeriumile (Australian Department of Education, DEEWR) või Korea Vabariigi hariduse, teaduse ja tehnika
ministeeriumile (Ministry of Education, Science and Technology, MEST).
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Euroopa Liidu juhtasutuse nimel esitatavad taotlused tuleb saata Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri
Täitevasutusele hiljemalt 6. septembriks 2010. Sellest hilisema postitempliga taotlusi arvesse ei võeta.
Taotlused tuleb saata järgmisel aadressil:
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
EU-ICI Call for Proposals 2010
Avenue du Bourget 1
BOUR 02/17
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Euroopa Liidu juhtasutuse nimel esitatav taotlus tuleb esitada nõuetekohasel, kõiki nõutavaid andmeid
sisaldaval vormil, mis on kuupäevastatud ja millele on alla kirjutanud toetust taotleva organisatsiooni
nimel õiguslikult siduvaid kohustusi võtma volitatud isik.
Austraalia taotlused ja lisadokumendid tuleb saata tähitud kirjaga järgmisel aadressil:
Mr Steve Nerlich
Director
Research, Analysis and Europe Section (C72NB3)
Department of Education, Employment and Workplace Relations
GPO Box 9880
Canberra ACT 2601
AUSTRALIA
Korea taotlused ja lisadokumendid tuleb saata tähitud kirjaga järgmisel aadressil:
ICI Education Co-operation Programme
Youngki YOON, Deputy Director
Global Human Resource Division
Ministry of Education, Science and Technology
55, Sejong-no, Jongno-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA 110-760
7. Lisateave
Üksikasjalikud taotlemisjuhised ja taotlusvormid on veebiaadressil:
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/index_en.htm
Taotlused tuleb esitada ettenähtud vormil ja need peavad sisaldama kõiki nõutud lisasid ning andmeid.
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