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BESTUURLIJKE PROCEDURES

EUROPESE COMMISSIE
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/37/10
Programma van de EU en Canada voor samenwerking op het gebied van hoger onderwijs,
beroepsopleiding en jongeren
TEP-projecten — Transatlantic Exchange Partnerships — TDP-projecten — Transatlantic Degree
Partnerships
(2010/C 323/08)
1. Doelstellingen en beschrijving
De algemene doelen van het programma en van deze oproep zijn bevordering van het onderlinge begrip
tussen de bevolking in de Europese Unie en Canada, verspreiding van kennis over elkaars talen, culturen en
instellingen, en verbetering van de kwaliteit van de human resource in zowel de Europese Unie als Canada.
2. In aanmerking komende gegadigden
In het kader van deze oproep kunnen instellingen voor hoger onderwijs en instellingen voor beroepsonder
wijs en -opleiding een subsidieaanvraag indienen. Voor subsidie komen alleen aanvragers in aanmerking die
in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie gevestigd zijn.
Ieder project moet een projectleider in de EU en een projectleider in Canada hebben, die verantwoordelijk
zijn voor het indienen van het gezamenlijke voorstel en het projectbeheer. Deze projectleiders moeten
instellingen voor hoger onderwijs of beroepsopleiding zijn.
Het consortium moet in totaal uit ten minste vier instellingen zijn samengesteld — d.w.z. twee uit de EU en
twee uit Canada. Deze instellingen moeten ofwel instellingen voor hoger onderwijs ofwel beroepsopleiding
zijn, zoals hierboven omschreven, of afhankelijk van het project, een mengeling van beiden.
Tevens is er het vereiste dat de instellingen uit twee verschillende lidstaten van de EU afkomstig moeten zijn
en uit twee verschillende Canadese provincies/gebieden.
3. Subsidiabele acties
Twee soorten acties komen in aanmerking voor deze oproep, namelijk trans-Atlantische uitwisselingspart
nerschappen en trans-Atlantische partnerschappen voor graden.
Voor trans-Atlantische uitwisselingspartnerschappen (TEP-projecten — Transatlantic Exchange Partner
ships) kan steun worden geboden aan consortia van instellingen voor hoger onderwijs en instellingen voor
beroepsopleiding in de EU en Canada voor het uitvoeren van gezamenlijke studie- en opleidingspro
gramma’s en het bewerkstelligen van mobiliteit van studenten en stafleden. De steun behelst steun voor
administratieve ondersteuning, mobiliteitsbeurzen voor studenten en leden van het wetenschappelijk en
administratief personeel. De duur van een TEP-project bedraagt maximaal 36 maanden.
Een uitvoerige beschrijving van de acties is in rubriek 5 van de programmagids te vinden.
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Voor trans-Atlantische partnerschappen voor graden (TDP-projecten — Transatlantic Degree Partner
ships) kan steun worden geboden voor de ontwikkeling en uitvoering van programma’s om tweeledige/
dubbele of gezamenlijke graden te behalen. De steun behelst steun voor de ontwikkelingswerkzaamheden en
administratieve ondersteuning, mobiliteitsbeurzen voor studenten en leden van het wetenschappelijk en
administratief personeel. De duur van een TDP-project bedraagt maximaal 48 maanden.
Een uitvoerige beschrijving van de acties is in rubriek 6 van de programmagids te vinden.
Het is voorzien dat de activiteiten voor de TEP-projecten starten op 1 oktober 2011 en ten laatste op
30 september 2014 eindigen.
Het is voorzien dat de activiteiten voor de TDP-projecten starten op 1 oktober 2011 en ten laatste op
30 september 2015 eindigen.
4. Gunningsscriteria
Bij de beoordeling van de algemene kwaliteit van de voorstellen, zullen twee gunningscriteria worden
gehanteerd:
4.1. Het belang van het project
Het relevantiecriterium maakt 30 % van de totaalscore uit.
4.2. Kwaliteit van de projectopzet en regelingen voor het beheer
Dit criterium maakt 70 % van de totaalscore uit en de gedetailleerde gunningscriteria zijn onderverdeeld in
de drie volgende groepen: de projectinnovatie en methodologie (25 %), het projectconsortium (25 %) en de
mobiliteit (20 %).
In rubriek 7 van de programmagids zijn bijzonderheden over de gunningscriteria te vinden.
Bij de uiteindelijke selectie zal erop worden gelet dat steun wordt verleend aan een gevarieerde reeks
instellingen, op diverse terreinen en in verschillende geografische regio’s binnen de EU en Canada. Het
indienen van projecten onder de Transatlantic Degree Partnerships wordt sterk aangemoedigd.
5. Begroting
De beschikbare begroting voor de medefinanciering van projecten wordt geraamd op 1 546 000 EUR. Naar
verwachting zullen in 2011 ongeveer twee TDP-projecten en vijf TEP-projecten worden gefinancierd. Van de
vijf TEP-projecten zullen er twee gericht zijn op beroepsopleiding indien de kwaliteit voldoende is. Het
maximumbedrag aan financiering van de zijde van de EU zal 428 000 EUR voor een vierjarig TDP-project
en 138 000 EUR voor een driejarig TEP-project bedragen.
6. Uiterste indiendatum
Aanvragen moeten zowel in de EU als in Canada worden ingediend. De aanvragen namens de projectleider
in de EU moeten uiterlijk op 31 maart 2011 worden gezonden naar het Uitvoerend Agentschap Onderwijs,
Audiovisuele Media en Cultuur. Aanvragen met een poststempel na deze datum worden niet in aanmerking
genomen.
Aanvragen moeten naar het volgende adres worden gezonden:
Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur
EU-CANADA Call 2011
Bourgetlaan 1 — BOUR 02/17
1140 Brussel
BELGIË
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Aanvragen namens de projectleider in de EU moeten worden ingediend op het juiste formulier, volledig
ingevuld en namens de aanvragende organisatie ondertekend en gedateerd door de daartoe bevoegde
persoon.
Aanvragen uit Canada dienen naar het volgende adres in Canada te worden gezonden:
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. Nadere informatie
De programmagids en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de volgende website: http://eacea.ec.
europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm. De aanvragen moeten met behulp van het daartoe bestemde for
mulier worden ingediend en alle bijlagen en verlangde informatie bevatten.
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