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CERERE DE PROPUNERI – EAC/01/11
Rețeaua privind politica europeană în domeniul educației copiilor și tinerilor proveniți din familii de
migranți
(2011/C 183/08)
1. Obiective și descriere
Obiectivul prezentei cereri de propuneri este de a consolida colaborarea transeuropeană între factorii de
decizie la nivel înalt, mediul academic și persoanele care lucrează în domeniul educației, cu scopul de a
ridica nivelul de promovare a unor forme de învățământ în rândul copiilor și tinerilor proveniți din familii
de migranți. Prezenta cerere de propuneri are scopul de a sprijini înființarea unei rețele europene respon
sabile cu analiza, elaborarea și schimbul de bune practici și politici în acest domeniu.
Aceasta ar trebui să abordeze aspectele evidențiate în cadrul Concluziilor Consiliului din noiembrie 2009
privind educația copiilor proveniți din familii de migranți și să stimuleze cooperarea la nivel înalt între
factorii de decizie ai statelor membre care sunt responsabili cu incluziunea socială prin educație, inclusiv
cooperarea între autoritățile din țările de origine și cele din țările-gazdă. Rețeaua respectivă ar trebui să
stimuleze în mod activ cooperarea transnațională, în primul rând la nivel guvernamental, dar și la nivelul
experților și persoanelor care lucrează în acest domeniu.
2. Candidați eligibili
Această cerere de propuneri este deschisă pentru:
— ministerele învățământului;
— alte organisme publice;
— centre de cercetare și universități;
— fundații;
— asociații.
Depunerea candidaturilor este rezervată persoanelor juridice. Candidații trebuie să transmită o copie a
statutului organizației și o copie a certificatului oficial de înregistrare juridică a organizației.
Sunt eligibile candidaturile entităților juridice stabilite în una dintre următoarele țări:
— statele membre ale UE;
— țările AELS: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția;
— țările candidate: Turcia, Croația.
3. Buget și durată
Acordul-cadru va dura din 2012 până în 2014.
Bugetul total alocat cofinanțării acestei rețele se ridică la 500 000 EUR pentru anul 2012. Sprijinul financiar
acordat de Comisie nu poate depăși 75 % din totalul costurilor eligibile.
Durata maximă a proiectelor este de 36 de luni.
4. Data-limită
Cererile trebuie trimise Comisiei cel târziu până la 14 octombrie 2011.
5. Informații suplimentare
Textul integral al cererii de propuneri și formularele de cerere sunt disponibile la următoarea adresă internet:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Candidaturile trebuie să respecte cerințele prevăzute în textul integral și să fie depuse prin intermediul
formularului de cerere prevăzut.
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