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INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG – EAC/01/11
Europeiska policynätverket för utbildning för barn och ungdomar med invandrarbakgrund
(2011/C 183/08)
1. Syfte och beskrivning
Denna inbjudan har som mål att förstärka det europeiska samarbetet mellan beslutsfattare på hög nivå,
universitetsvärlden och de yrkesverksamma så att barn och ungdomar med invandrarbakgrund uppnår
bättre utbildningsresultat. Inbjudan syftar till att stödja inrättandet av ett europeiskt nätverk som ska
analysera, utarbeta och utbyta strategier och praxis på området.
Nätverket ska arbeta med de frågor som tas upp i rådets slutsatser från november 2009 om utbildning för
barn och med invandrarbakgrund och främja ett samarbete på hög nivå mellan beslutsfattare i medlems
staterna som ansvarar för integrering i samhället via utbildning, vilket inbegriper samarbete mellan myn
digheterna i ursprungs- och mottagarländerna. Nätverket bör aktivt främja samarbete över gränserna, främst
på regeringsnivå men även mellan experter eller yrkesverksamma.
2. Vilka får söka?
Denna inbjudan att lämna förslag är öppen för följande organ:
— Utbildningsministerier.
— Övriga offentliga organ.
— Forskningscentrum och högskolor.
— Stiftelser.
— Föreningar.
Endast juridiska personer får ansöka. De sökande ska lämna in ett exemplar av det sökande organets stadgar
och det officiella intyget om registrering.
Juridiska organ med säte i följande länder får söka:
— EU:s medlemsstater.
— Eftaländerna: Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz.
— Kandidatländerna: Turkiet, Kroatien.
3. Budget och varaktighet
Ramavtalet kommer att gälla från 2012 till 2014.
Den totala budgeten som avsatts för samfinansiering av nätverket uppgår till 500 000 EUR för år 2012.
Kommissionens ekonomiska bidrag får inte överstiga 75 % av de sammanlagda kostnaderna som man kan
få bidrag till.
Projekten får pågå i högst 36 månader.
4. Tidsfrist
Ansökningarna ska skickas in till kommissionen senast den 14 oktober 2011.
5. Mer information
Den fullständiga texten till inbjudan och ansökningsformulären finns på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Ansökningarna ska uppfylla villkoren i den fullständiga texten till inbjudan och de ska lämnas in på avsett
formulär.
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