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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/01/11
Европейска мрежа за политика в областта на образованието на децата и младежите, произхождащи
от мигрантски семейства
(2011/C 183/08)
1. Цели и описание
Целта на тази покана е да се засили трансевропейското сътрудничество между висшите нива на вземане на
решения, научните среди и практикуващите специалисти за повишаване на образователните постижения на
децата и младежите от мигрантски семейства. Поканата цели да подкрепи създаването на европейска мрежа за
анализиране, разработване и обмен на политики и практики в областта.
Чрез мрежата трябва да се разглеждат въпросите, повдигнати в заключенията на Съвета от ноември 2009 г.,
по отношение на образованието на децата с мигрантски произход и да се стимулира сътрудничество на
високо равнище между създателите на политики от държавите-членки, които отговарят за социалното приоб
щаване чрез образование, включително сътрудничество между властите в страните на произход и приемащите
страни. Мрежата трябва активно да стимулира транснационалното сътрудничество преди всичко на правител
ствено ниво, но също така и на ниво експерти и практикуващи специалисти.
2. Допустими кандидати
Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за:
— министерства на образованието,
— други публични органи,
— изследователски центрове и университети,
— фондации,
— асоциации.
Заявленията трябва да бъдат подадени от юридическо лице. Кандидатите трябва да представят копие от
учредителния акт на организацията кандидат и официално удостоверение за съдебна регистрация.
Приемат се заявления от юридически лица, установени в една от следните държави:
— държави-членки на ЕС,
— държави от ЕАСТ — Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария,
— държавите кандидатки: Турция, Хърватия.
3. Бюджет и продължителност
Рамковото споразумение ще бъде за периода 2012—2014 г.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на тази мрежа, е в размер на 500 000 EUR за 2012 г.
Финансовата помощ от страна на Комисията не може да надхвърля 75 % от общия размер на допустимите
разходи.
Максималната продължителност на проектите е 36 месеца.
4. Краен срок
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Комисията не по-късно от 14 октомври 2011 г.
5. Допълнителна информация
Пълният текст на поканата за представяне на предложения, както и формулярите за кандидатстване са
достъпни на следния адрес:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Заявленията трябва да отговарят на изискванията, посочени в пълния текст, и да бъдат подадени посредством
предоставения формуляр за кандидатстване.
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