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V
(Nuomonės)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EACEA/35/10
Akademinės visuomenės mobilumo tarp AKR valstybių schema
Afrikos (Mwalimu Nyerere) ir Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupė
(2010/C 358/05)
1. Tikslai ir aprašymas
Programos tikslas – skatinti tvarią plėtrą ir mažinti skurdą didinant parengtų ir kvalifikuotų aukšto lygio
profesionalių darbuotojų skaičių Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalyse.
Programa siekiama sustiprinti aukštojo mokslo įstaigų bendradarbiavimą Afrikos, Karibų ir Ramiojo vande
nyno valstybėse, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos mokytis ir taip skatinti studentus tęsti antros pakopos
studijas ir likti regione, taip pat skatinti darbuotojų (akademinių ir administracinių) mobilumą ir didinti
pačių įstaigų konkurencingumą ir patrauklumą.
Šia programa ypač siekiama:
— sudaryti sąlygas studentams, įskaitant ir nepasiturinčius, siekti aukštojo mokslo,
— palengvinti studijų ir kvalifikacijų pripažinimą,
— gerinti aukštojo mokslo kokybę, skatinant dalyvaujančių įstaigų mokymo programų tarptautinį pripaži
nimą ir derinimą,
— stiprinti Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių aukštojo mokslo įstaigų tarptautinį bendradarbia
vimą,
— skatinti siunčiančiųjų ir priimančiųjų įstaigų bendradarbiavimą,
— per mobilumo į kitą šalį programą suteikti studentams, dėstytojams ir kitiems akademiniams darbuo
tojams galimybę įgyti lingvistinės, kultūrinės ir profesinės patirties,
— per vidutinės trukmės laikotarpį sustiprinti dalyvaujančių šalių politinius, kultūrinius, švietimo ir ekono
minius ryšius.
2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai ir partnerysčių sudėtis
Reikalavimus atitinka Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių pripažintos aukštojo mokslo įstaigos,
rengiančios aukštojo mokslo antrosios pakopos ir (arba) doktorantūros studijų absolventus. Paraiškas gali
teikti vien tik nacionalinių valdžios institucijų akredituotos Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno aukštojo
mokslo institucijos. Aukštojo mokslų institucijų filialai iš kitų šalių, įsikūrę Afrikos, Karibų ir Ramiojo
vandenyno šalyse, reikalavimų neatitinka.
Partnerystes gali sudaryti nuo trijų iki dvylikos aukštojo mokslo įstaigų.
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3. Remiama veikla ir jos trukmė
Projektu siekiama nustatyti, kokios egzistuoja aukštos kokybės magistro ir doktorantūros programos, orga
nizuoti ir įgyvendinti šio lygio studentų ir darbuotojų mobilumą, teikti švietimo (mokymo) ir kitas paslaugas
užsienio studentams, teikti mokymo ir mokslinio tyrinėjimo ir kitas paslaugas akademiniams darbuotojams
iš projekte dalyvaujančių šalių. Veikla turi būti vykdoma vienoje iš šiame kvietime nurodytų reikalavimus
atitinkančių ir partnerystėse dalyvaujančių šalių.
Numatyta projekto trukmė (įskaitant mobilumo organizavimą ir įgyvendinimą) ir įgyvendinimo laikotarpis
yra ne daugiau kaip 54 mėnesiai, o itin gerai pagrįstais atvejais – 60 mėnesių.
4. Sutarčių sudarymo kriterijai
Visas paraiškas vertins nepriklausomi išorės ekspertai pagal šiuos tris sutarčių sudarymo kriterijus:
Kriterijai

Svarba

1.

Aktualumas

20 %

2.

Kokybė

70 %

2.1. Akademinė kokybė

15 %

2.2. Partnerystės sudėtis ir bendradarbiavimo mechanizmai

20 %

2.3. Mobilumo organizavimas ir įgyvendinimas

20 %

2.4. Studentams ir personalui skirtos priemonės ir vėlesnis jų taikymas

15 %

3.

10 %

Veiklos pastovumas
Iš viso

100 %

5. Biudžetas ir dotacijos
Šiame kvietime teikti paraiškas numatytai veiklai iš viso skirta maždaug 9 mln. EUR suma, kuri turėtų
padengti maždaug 300 asmenų mobilumo planus iš šių geografinių sričių:
Grupės

Geografinė sritis

Apytikslė bendra suma

1 grupė

Afrika

7 mln. EUR

2 grupė

Ramiojo vandenyno ir Karibų šalys

2 mln. EUR

6. Galutinė paraiškų pateikimo data
Bus vertinamos tik tos paraiškos dotacijai gauti, kurios pateiktos tinkama forma, su priedais ir tinkamai
užpildytos. Paraiškos turi būti su data ir pasirašytos asmens, įgalioto prisiimti teisinius įsipareigojimus
paraišką teikiančios organizacijos vardu.
Visa papildoma informacija, kuri pareiškėjui atrodo svarbi, turi būti pateikta ant atskirų lapų.
Dotacijos paraiška ir jos priedai siunčiami registruotu laišku šiuo adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Call for proposals EACEA/35/10 — ‘Intra-ACP academic mobility scheme’
Attn Mr Joachim FRONIA
BOUR 02/29
Avenue du Bourget 1
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Elektroninę dotacijos paraiškos versiją galima atsiųsti į šią elektroninio pašto dėžutę:
EACEA-INTRA-ACP@ec.europa.eu
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Tinkamai užpildyta paraiška ir jos priedai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip 2011 m. gegužes 6 d. (išsiuntimo
data nustatoma pagal pašto antspaudo datą).
Priimamos tik iki galutinės pateikimo dienos išsiųstos ir dotacijos paraiškoje nurodytus kriterijus atitinkan
čios paraiškos. Faksu ar vien tik elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos nepriimamos.
Visus reikalingus dokumentus rasite šiuo adresu:
http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility
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