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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/37/10
Програма за Сътрудничество между ЕС и Канада в областта на висшето образование, обучението и
въпросите на младежта
Партньорства за трансатлантически обмен — Партньорства за трансатлантически академични
степени
(2010/C 323/08)
1. Цели и описание
Общите цели на програмата и на настоящата покана са да се насърчи взаимното разбирателство между
народите на държавите-членки на Европейския съюз и Канада, включително по-широките познания за
техните езици, култури и институции, както и да се подобри качеството на човешките ресурси в Европейския
съюз и Канада.
2. Допустими кандидати
Подаването на молби за отпускане на безвъзмездни средства по настоящата покана се отнася до всички висши
учебни заведения и учебни заведения за професионално обучение и квалификация. Допустимите кандидати
трябва да са установени в една от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
Всеки проект трябва да включва една водеща институция от ЕС и една водеща институция от Канада, които
са отговорни за подаването на общо предложение и за управлението на проекта. Водещите институции трябва
да са висши учебни заведения или обучителни институции.
Консорциумът трябва да е съставен от най-малко четири институции общо — т.е. две от ЕС и две от Канада.
Такива институции могат да бъдат висши учебни заведения или обучителни институции, както са определени
по-горе, или съчетание от двете в зависимост от проекта.
Изисква се също, институциите да са от две различни държави-членки на ЕС и две различни провинции/
територии на Канада.
3. Допустими дейности
Настоящата покана обхваща два вида дейности, а именно програми за партньорства за трансатлантически
обмен и партньорства за трансатлантически академични степени.
По проекти „Партньорства за трансатлантически обмен“ (TEP) се предоставя подкрепа за консорциуми
на висши учебни заведения и обучителни институции в ЕС и Канада с цел провеждане на съвместни програми
за следване и обучение и с цел постигане на мобилност на студентите и преподавателския състав. Подкрепата
включва помощ за управлението на програмите и стипендии за студенти и членове на академичния и
административния персонал. Максималната продължителност на TEP проекти е 36 месеца.
Подробно описание на действията може да се намери в раздел 5 на ръководството на програмата.
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По проекти „Партньорства за трансатлантически научни степени“ (TDP) се предоставя подкрепа за
разработване и изпълнение на двойствени/двойни или общи програми за академични степени. Подкрепата
включва помощ за разработването и управлението на програмите и стипендии за студенти и членове на
академичния и административния персонал. Максималната продължителност на TDP проекти е 48 месеца.
Подробно описание на действията може да се намери в раздел 6 на ръководството на програмата.
Дейностите по проекти „Партньорства за трансатлантически обмен“ (TEP) са планирани да започнат от
1 октомври 2011 г. и да приключат до 30 септември 2014 г.
Дейностите по проекти „Партньорства за трансатлантически научни степени“ (TDP) са планирани да започнат
от 1 октомври 2011 г. и да приключат до 30 септември 2015 г.
4. Критерии за възлагане
При оценяване на цялостното качество на предложенията ще се прилагат следните критерии за възлагане:
4.1. Приложимост на проекта
Критерият за приложимост на проекта съставлява 30 % от общия брой на присъжданите точки.
4.2. Качество на плана за проект и мерки за неговото изпълнение
Критерият за качество съставлява 70 % от общия брой на присъжданите точки, като подробните критерии за
присъждане са организирани в три групи, както следва: нововъведения и методология на проекта (25 %),
проектен консорциум (25 %) и мобилност (20 %).
Подробности относно критериите за възлагане има в раздел 7 на ръководството на програмата.
При окончателния подбор ще се обърне внимание на това да бъдат подпомогнати различни институции,
предметни области и географски райони в ЕС и Канада. Предложения по „Партньорства за трансатлантически
научни степени“ (TDP) са специално насърчени.
5. Бюджет
Средствата, заделени от ЕС за съфинансирането на проекти, се оценяват на 1 546 000 EUR. Очаква се през
2011 г. да бъдат финансирани приблизително 5 проекта „Партньорства за трансатлантически обмен“ (TEP) и
2 проекта „Партньорства за трансатлантически научни степени“ (TDP). Предвижда се един от пет TEP проекта
да е насочен към професионалното обучение, при условие че е показано задоволително качество. Макси
малният размер на средствата от страна на ЕС ще възлиза на 428 000 EUR за 4-годишен TDP проект и
138 000 EUR за 3-годишен TEP проект.
6. Краен срок
Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени до ЕС и до Канада. Заявленията от името на
водещата институция за ЕС се изпращат до Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
най-късно до 31 март 2011 г. Заявления с пощенско клеймо след тази дата няма да бъдат разгледани.
Заявленията се изпращат на следния адрес:
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
EU-CANADA Call 2011
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 — BOUR 02/17
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Заявленията от името на водещата институция за ЕС се подават чрез официалния формуляр, надлежно
попълнен с дата и подпис на лицето, което е упълномощено да встъпва в правно задължение от името на
кандидатстващата организация.
Кандидатстващите организации от Канада изпращат заявления до следния адрес в Канада:
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. Допълнителна информация
Ръководството на програмата и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на следната интернет
страница: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm. Заявленията трябва да бъдат подадени чрез
предоставения формуляр и да съдържат всички приложения и цялата изисквана информация.

