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VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV – EAC/01/11
Európska sieť pre vývoj politík v oblasti vzdelávania detí a mládeže z rodín migrantov
(2011/C 183/08)
1. Ciele a opis
Cieľom tejto výzvy na predloženie návrhov je posilniť celoeurópsku spoluprácu medzi subjektmi
s rozhodovacou právomocou na vysokej úrovni, akademickými pracovníkmi a odborníkmi, aby sa zvýšila
úroveň dosiahnutého vzdelania u detí a mládeže z rodín migrantov. Táto výzva na predloženie návrhov má
za cieľ podporovať založenie európskej siete pre analýzu, vývoj a výmenu stratégií a praktických skúseností
v tejto oblasti.
Mala by sa zaoberať témami obsiahnutými v záveroch Rady o vzdelávaní detí z rodín migrantov
z novembra 2009 a stimulovať spoluprácu na vysokej úrovni medzi tvorcami politík z členských štátov,
ktorí sú zodpovední za sociálne začlenenie prostredníctvom vzdelávania vrátane spolupráce medzi orgánmi
v krajinách pôvodu a v hostiteľských krajinách. Sieť by mala aktívne stimulovať nadnárodnú spoluprácu
predovšetkým na vládnej úrovni, ale takisto na úrovni odborníkov a profesionálov z praxe.
2. Oprávnení žiadatelia
Táto výzva na predloženie návrhov je určená:
— ministerstvám školstva,
— iným verejným subjektom,
— výskumným centrám a univerzitám,
— nadáciám,
— združeniam.
Žiadosti musia byť predložené právnickými osobami. Žiadatelia musia predložiť kópiu stanov organizácie,
ktorá predkladá žiadosť, a úradný doklad o registrácii.
Na podanie žiadosti sú oprávnené právnické osoby so sídlom v jednej z týchto krajín:
— členské štáty EÚ,
— krajiny EZVO: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko,
— kandidátske krajiny: Turecko, Chorvátsko.
3. Rozpočet a trvanie
Rámcová dohoda sa uzavrie na obdobie rokov 2012 až 2014.
Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na spolufinancovanie tejto siete na rok 2012, predstavuje
500 000 EUR. Finančná pomoc Komisie nemôže prekročiť 75 % celkových oprávnených nákladov.
Maximálne trvanie projektov je 36 mesiacov.
4. Konečný termín na predloženie návrhov
Žiadosti musia byť Komisii zaslané najneskôr do 14. októbra 2011.
5. Ďalšie informácie
Úplné znenie výzvy na predloženie návrhov a formuláre žiadostí sú dostupné na tejto webovej stránke:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Žiadosti musia spĺňať požiadavky stanovené v úplnom znení výzvy a musia byť predložené na príslušnom
formulári žiadosti.
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