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1. Célkitűzések és leírás
E pályázati felhívás célja, hogy a gyermekek és a migráns háttérrel rendelkező fiatalok iskolai végzettségi
szintjének emelése érdekében erősítse a magas szintű döntéshozók, valamint az elméleti és a gyakorlati
szakemberek közötti, Európán átívelő együttműködést. A felhívás támogatni kívánja egy olyan európai
hálózat kialakítását, melynek feladata a releváns szakpolitika és gyakorlat elemzése, fejlesztése, valamint
az ezekre irányuló csere elősegítése.
Fel kell karolnia a migráns háttérrel rendelkező gyermekek oktatásáról szóló, 2009. novemberi tanácsi
következtetésekben felvetett problémákat, és serkentenie kell az oktatáson keresztül megvalósuló társadalmi
befogadásért felelős nemzeti politikai döntéshozók közötti fokozott együttműködést, többek között a szár
mazási és a befogadó ország hatóságai közötti együttműködést. A hálózatnak továbbá aktívan serkentenie
kell a transznacionális együttműködést, elsősorban kormányzati szinten, de a szakértők és a gyakorlati
szakemberek között is.
2. Támogatásra jogosult pályázók
A pályázati felhívásra jelentkezhetnek:
— oktatási minisztériumok,
— egyéb közjogi szervek,
— kutatóközpontok és egyetemek,
— alapítványok,
— egyesületek.
A kérelmeket jogi személynek kell benyújtania. A pályázóknak be kell nyújtaniuk a pályázó szervezet
alapszabályzatát és a nyilvántartásba vételről szóló hivatalos okiratot.
Az alábbi országok egyikében működő jogi személy nyújthat be pályázatot:
— EU-tagállamok,
— EFTA-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc,
— Tagjelölt országok: Törökország, Horvátország.
3. Költségvetés és időtartam
A keretszerződés 2012–2014-re szól.
A hálózat társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés 2012-re 500 000 EUR. A Bizottság által
nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 75 %-át.
A projektek maximális futamideje 36 hónap.
4. Határidő
A pályázatokat legkésőbb 2011. október 14-ig kell megküldeni a Bizottságnak.
5. További információk
A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalon érhetők el:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
A pályázatoknak meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatározott követelményeknek, és a
megadott pályázati űrlapon kell őket benyújtani.
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