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V
(Avviżi)

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
SEJĦA GĦAL PROPOSTI – EACEA/37/10
Programm għall-Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Kanada fil-Qasam tal-Edukazzjoni Ogħla, it-Taħriġ u
ż-Żgħażagħ
Sħubiji għall-Iskambji Transatlantiċi – Sħubiji Transatlantiċi dwar il-Kwalifiki
(2010/C 323/08)
1. Għanijiet u deskrizzjoni
L-għanijiet ġenerali tal-programm u ta’ din is-Sejħa huma li jippromovu ftehim reċiproku bejn il-popli talUnjoni Ewropea u l-Kanada inkluż għarfien usa’ tal-lingwi, kulturi u istituzzjonijiet tagħhom biex tittejjeb ilkwalità tar-riżorsi umani fl-Unjoni Ewropea u l-Kanada.
2. Applikanti eliġibbli
Sottomissjoni ta’ talbiet għall-għotja għal din is-sejħa hija miftuħa għall-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni
superjuri u edukazzjoni vokazzjonali u istituzzjonijiet ta’ taħriġ. L-applikanti eliġibbli jridu jkunu stabbiliti
f'wieħed mis-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. L-applikanti eliġibbli jridu jkunu stabbiliti f’wieħed mis27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea.
Kull proġett għandu jkollu istituzzjoni prinċipali fl-UE u istituzzjoni waħda prinċipali fil-Kanada, respon
sabbli għas-sottomissjoni tal-proposta komuni u għall-ġestjoni tal-proġett. Dawn l-istituzzjonijiet prinċipali
għandhom ikunu istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni superjuri jew ta' taħriġ.
Il-konsorzju għandu jkun magħmul minn mill-inqas erba’ istituzzjonijiet b'kollox – jiġifieri tnejn mill-UE u
tnejn mill-Kanada. Dawn l-istituzzjonijiet jistgħu jkunu jew ta’ edukazzjoni superjuri jew istituzzjonijiet ta’
taħriġ, kif definiti hawn fuq, jew taħlita tat-tnejn, skont il-proġett.
Hemm ukoll ħtieġa li l-istituzzjonijiet għandhom ikunu minn żewġ Stati Membri differenti tal-UE u żewġ
provinċji/territorji Kanadiżi differenti.
3. Azzjonijiet eliġibbli
Hemm żewġ tipi ta’ azzjonijiet taħt din is-sejħa, jiġifieri programmi ta’ Sħubija għall-Iskambji Transatlantiċi
u Programmi Transatlantiċi dwar il-Kwalifiki.
Huwa pprovdut sapport għan din l-azzjoni biex tagħti l-possibbiltà lil konsorzji UE-Kanada ta’ istituzzjonijiet
ta’ edukazzjoni superjuri u istituzzjonijiet ta’ taħriġ, “Sħubiji għall-Iskambji Transatlantiċi” (TEP) biex
iwettqu programmi konġunti ta’ studju u taħriġ u biex jimplimentaw il-mobilità tal-istudenti u tal-fakultajiet.
L-appoġġ jinkludi sapport għall-amministrazzjoni, għotjiet għall-istudenti u l-membri tal-persunal akkade
miku u amministrattiv (“fakultà”). It-tul massimu tal-proġetti TEP huwa ta’ 36 xahar.
Deskrizzjonijiet dettaljati dwar l-azzjonijiet jistgħu jinstabu fil-Gwida tal-Programm taħt sezzjoni 5.
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Għal proġetti ta’ Sħubiji Transatlantiċi dwar il-Kwalifiki (TDP) qed jiġi pprovdut appoġġ sabiex jiżvi
luppaw u jimplimentaw programmi duali/doppji jew programmi ta' grad akkademiku konġunt. Appoġġ
jinkludi appoġġ għall-ħidma ta’ żvilupp u l-amministrazzjoni, l-għotjiet għal studenti u membri tal-persunal
akkademiku u amministrattiv (“fakultà”). It-tul massimu tal-proġetti TDP huwa ta’ 48 xahar.
Deskrizzjonijiet dettaljati dwar l-azzjonijiet jistgħu jinstabu fil-Gwida tal-Programm taħt sezzjoni 6.
L-attivitajiet tal-Isħubija għall-Iskambji Transatlantika (TEP) huma ppjanati li jibdew bejn l-1 ta’ Ottubru
2011 u jintemmu sat-30 ta’ Settembru 2014.
L-attivitajiet tal-Isħubija Transatlantika dwar il-Kwalifiki (TDP) huma ppjanati li jibdew bejn l-1 ta’ Ottubru
2011 u jintemmu sat-30 ta’ Settembru 2015.
4. Kriterji tal-għoti
Fl-evalwazzjoni l-kwalità globali tal-proposti, il-kriterji li ġejjin għoti lil tnejn se jiġu applikati:
4.1. Il-relevanza tal-proġett
Ir-relevanza tal-kriterju ta’ proġett jirrappreżenta 30 % tal-punteġġ kwalità ġenerali.
4.2. Il-kwalità tad-disinn tal-proġett u l-arranġamenti ta’ ġestjoni tiegħu
Il-kriterju ta’ kwalità jirrappreżenta 70 % tal-punteġġ ta' kwalità globali u l-kriterji dettaljati għall-għoti huma
miġbura fi tliet gruppi, kif ġej: l-innovazzjoni tal-proġett u l-metodoloġija, il-konsorzju tal-proġett u lmobilità.
Dettalji dwar il-kriterji ta’ għotja huma disponibbli fil-Gwida tal-Programm taħt it-taqsima 5.
Fl-għażla finali, l-attenzjoni globali se tingħata lill-appoġġ għal firxa wiesgħa tal-istituzzjonijiet, oqsma ta'
suġġetti u ż-żoni ġeografiċi fi ħdan l-UE u l-Kanada. Applikazzjonijiet għall-Isħubija Transatlantika dwar ilKwalifiki huma ferm imħeġġa.
5. Baġit
Il-baġit tal-UE disponibbli għall-kofinanzjament tal-proġetti huwa stmat għal EUR 1 546 000. Huwa
mistenni li madwar 2 Proġetti ta’ Sħubija Transatlantika dwar il-Kwalifiki (TDP) u 5 Proġetti ta' Sħubija
għall-Iskambji Transatlantika (TEP) ser jiġu ffinanzjati fl-2011. Minn 5 proġetti TEP tnejn huma previsti li
jiffukaw fuq it-taħriġ vokazzjonali, jekk dawn jirrappreżentaw kwalità suffiċjenti. L-ammont massimu ta’
finanzjament min-naħa l-UE se jkun EUR 428 000 għal proġett ta’ 4 snin TDP u EUR 138 000 għal proġett
ta’ 3 snin TEP.
6. Limitu ta’ żmien
L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi kemm għall-UE u l-Kanada. L-Applikazzjonijiet għan-nom talistituzzjoni prinċipali tal-UE għandhom jintbagħtu lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, Awdjoviżiv u
Kultura mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu 2011. Applikazzjonijiet li jkollu timbru tal-posta wara din iddata ma jiġux ikkunsidrati.
L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
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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Applikazzjonijiet f'isem l-istituzzjoni prinċipali tal-UE għandhom jiġu sottomessi fuq il-forma korretta,
debitament mimlija, iffirmata mill-persuna awtorizzata li tidħol f'impenji li jorbtu ġuridikament f'isem lorganizzazzjoni applikanti u datata.
L-applikanti Kanadiżi għandhom jibagħtu l-applikazzjoni fl-indirizz li ġej fil-Kanada:
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. Aktar informazzjoni
Il-gwida tal-programm u l-formoli ta’ applikazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt li ġejja: http://eacea.ec.
europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi fil-formola pprov
duta u għandhom jinkludu l-annessi u l-informazzjoni mitluba.

30.11.2010

