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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EAC/01/11
Europejska sieć polityki ds. edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk migracyjnych
(2011/C 183/08)
1. Cele i opis
Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wzmocnienie ogólnoeuropejskiej współpracy –
pomiędzy osobami podejmującymi decyzje na wysokim szczeblu, pracownikami naukowymi i fachowcami
zajmującymi się edukacją w praktyce – na rzecz podniesienia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży ze
środowisk migracyjnych. Zaproszenie ma pomóc w utworzeniu europejskiej sieci służącej analizie, opraco
wywaniu i wymianie rozwiązań i doświadczeń we wspomnianej dziedzinie.
Powinna ona umożliwić zajęcie się kwestiami poruszonymi w konkluzjach Rady z listopada 2009 r.
w sprawie kształcenia dzieci ze środowisk migracyjnych oraz stymulować współpracę na wysokim szczeblu
między politykami odpowiedzialnymi w państwach członkowskich za włączenie społeczne poprzez
edukację, w tym współpracę między organami w państwach pochodzenia i państwach przyjmujących.
W ramach sieci powinno się aktywnie stymulować współpracę transnarodową, przede wszystkim na
szczeblu rządowym, lecz również na poziomie ekspertów i fachowców.
2. Kwalifikujący się wnioskodawcy
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla:
— ministerstw edukacji,
— innych organów publicznych,
— ośrodków badawczych i uczelni wyższych,
— fundacji,
— stowarzyszeń.
Wnioski muszą być złożone przez osoby prawne. Wnioskodawcy muszą przedłożyć kopię statutu swej
organizacji oraz urzędowe świadectwo jej rejestracji w odpowiednim rejestrze publicznym.
Kwalifikują się wnioski złożone przez podmioty prawne mające siedzibę w jednym z następujących państw:
— państwach członkowskich UE,
— państwach EFTA: Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii,
— państwach kandydujących: Turcji, Chorwacji.
3. Budżet i czas trwania
Umowa ramowa będzie trwała od 2012 do 2014 r.
Całkowity budżet przeznaczony w roku 2012 na współfinansowanie wspomnianej sieci wynosi
500 000 EUR. Pomoc finansowa ze strony Komisji nie może przekroczyć 75 % całkowitych kosztów
kwalifikowalnych.
Maksymalny czas trwania projektów wynosi 36 miesięcy.
4. Termin zgłoszeń
Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej do dnia 14 października 2011 r.
5. Dodatkowe informacje
Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na następującej
stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu
zgłoszeniowym przeznaczonym do tego celu.
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