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INDKALDELSE AF FORSLAG — EAC/01/11
Europæisk netværk om uddannelse af børn og unge med indvandrerbaggrund
(2011/C 183/08)
1. Mål og beskrivelse
Formålet med denne indkaldelse af forslag er at styrke det tværeuropæiske samarbejde mellem beslutnings
tagere på højt niveau, forskere og praktikere med henblik på at højne uddannelsesniveauet hos børn og
unge med indvandrerbaggrund. Denne indkaldelse skal støtte oprettelsen af et europæisk netværk, som skal
analysere, udvikle og udveksle politik og praksis på dette område.
Netværket skal beskæftige sig med de emner, som blev omhandlet i Rådets konklusioner fra november 2009
om uddannelse af børn med indvandrerbaggrund, og fremme samarbejde på højt niveau mellem medlems
staternes politiske beslutningstagere med ansvar for social inklusion gennem uddannelse, herunder samar
bejde mellem myndigheder i oprindelseslandene og værtslandene. Netværket skal aktivt stimulere det tvær
nationale samarbejde først og fremmest på regeringsplan, men også mellem eksperter og praktikere.
2. Ansøgningsberettigede
Denne forslagsindkaldelse er åben for:
— undervisningsministerier
— andre offentlige organer
— forskningscentre og universiteter
— fonde
— foreninger.
Ansøgninger skal indsendes af en juridisk person. Ansøgere skal indsende en kopi af ansøgerorganisationens
vedtægter og officielle registreringsbevis.
Ansøgninger kan indgives af juridiske personer, der er etableret i et af følgende lande:
— EU's medlemsstater
— EFTA-landene: Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz
— Kandidatlandene: Tyrkiet og Kroatien.
3. Budget og varighed
Rammeaftalens varighed er fra 2012 til 2014.
Det samlede budget for samfinansiering af dette netværk er på 500 000 EUR for 2012. Kommissionens
tilskud kan ikke overstige 75 % af de samlede støtteberettigede omkostninger.
Projekterne må højst vare 36 måneder.
4. Frist
Ansøgningerne skal indsendes til Kommissionen senest den 14. oktober 2011.
5. Yderligere oplysninger
Forslagsindkaldelsen i sin fulde ordlyd og ansøgningsskemaer findes på følgende websted:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Ansøgningerne skal være i overensstemmelse med kravene i den komplette udgave af indkaldelsen og
indgives på ansøgningsskemaet.
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