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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EAC/01/11
Evropská síť pro politiku vzdělávání dětí a mládeže z rodin migrantů
(2011/C 183/08)
1. Cíle a popis
Tato výzva si klade za cíl posílit celoevropskou spolupráci mezi činiteli s rozhodovacími pravomocemi na
vysoké úrovni, akademickými pracovníky a odborníky z praxe za účelem zvýšení úrovně dosaženého
vzdělání u dětí a mládeže z rodin migrantů. Výzva se snaží podpořit založení evropské sítě s cílem
analyzovat a vyvíjet politiky v této oblasti a vyměňovat si praktické zkušenosti v této oblasti.
Měla by se zaměřit na témata obsažená v závěrech Rady o vzdělávání dětí z rodin migrantů z listopadu
2009 a stimulovat spolupráci na vysoké úrovni mezi tvůrci politik v členských státech, kteří jsou zodpo
vědní za sociální začleňování prostřednictvím vzdělávání, včetně spolupráce mezi orgány v zemích původu
a v hostitelských zemích. Tato síť by měla aktivně stimulovat nadnárodní spolupráci především na vládní
úrovni, ale také na úrovni odborníků a profesionálů z praxe.
2. Způsobilí žadatelé
Tato výzva k předkládání návrhů je určena:
— ministerstvům školství,
— jiným veřejným subjektům,
— výzkumným střediskům a vysokým školám,
— nadacím,
— sdružením.
Žádost musí předložit právnická osoba. Žadatelé musí předložit kopii stanov organizace, která žádost
předkládá, a úřední doklad o registraci.
Způsobilé jsou žádosti právnických osob usazených v jedné z následujících zemí:
— členské státy EU,
— země ESVO: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko,
— kandidátské země: Turecko, Chorvatsko.
3. Rozpočet a doba trvání
Rámcová dohoda bude uzavřena na období 2012–2014.
Celkový rozpočet určený na spolufinancování této sítě činí 500 000 EUR na rok 2012. Finanční pomoc
Komise nesmí přesáhnout 75 % celkových způsobilých nákladů.
Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců.
4. Lhůta
Žádosti musí být zaslány Komisi nejpozději do 14. října 2011.
5. Další informace
Úplné znění výzvy k předkládání návrhů a formuláře žádosti jsou k dispozici na internetové stránce:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Žádosti musí splňovat požadavky stanovené v úplném znění výzvy a musí být předloženy na stanoveném
formuláři.
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