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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — DG EAC/14/08
Програма по ICI (Инструмент за индустриализираните страни) за сътрудничество в областта на
образованието — Сътрудничество между ЕС и Австралия, Нова Зеландия, Република Корея и
Япония (1) в областта на висшето образование и обучението
(2008/C 86/04)
1. ЦЕЛИ И ОПИСАНИЕ

Основната цел на поканата за представяне на предложения е да се поощри по-доброто разбиране и взаимодействие между народите на държавите-членки на ЕС и партньорските държави Австралия, Нова Зеландия,
Република Корея и Япония, включително по-задълбочено познаване на техните езици, култури и институции,
и да се подобри качеството на висшето образование и професионалното образование и обучение в ЕС и в
партньорските държави. Поканата за представяне на предложения ще бъде в подкрепа на следната дейност:
Съвместни проекти за мобилност по ICI
Тази дейност осигурява парични средства за развитието на проекти за международна учебна програма с
включена краткосрочна мобилност между ЕС и партньорската държава по ICI, която не е пряко или задължително обвързана с присъждане на обща или двоична/двойна академична степен.
Консорциумите, кандидатстващи за такъв проект, се състоят от висши учебни заведения или центрове за
професионално образование и обучение от ЕС и от съответната партньорска държава. Тези от тях, които бъдат
избрани, ще установят рамка за мобилност на обучаващите се, съгласно която обучаващите се от ЕС ще
прекарват обикновено един семестър в учебното заведение на партньорската държава и обратно, като първоначалното учебно заведение ще признава напълно учебния период, прекаран в чужбина. Подкрепата включва
отпускането на стипендии за мобилност на студенти, университетски преподаватели и административен
персонал („преподавателско тяло“).
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Заявления за получаване на стипендии по настоящата покана може да се подават от висши учебни заведения
и центрове за професионално образование и обучение. Допустимите кандидати трябва да са установени в една
от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
3. БЮДЖЕТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

Прогнозният размер на средствата за съфинансиране на проектите възлиза на 2,5 млн. EUR. Предвижда се
финансиране на 4-5 проекта ЕС-Австралия, 2-3 проекта ЕС-Япония, 1 проект ЕС-Нова Зеландия и 1-2 проекта
ЕС-Корея.
Максималният размер на отпуснатите от ЕС средства възлиза на 425 000 EUR за 3-годишен съвместен проект
за мобилност с участието на 4 или повече партьорски учебни заведения от ЕС. Продължителността на
съвместните проекти за мобилност е 3 години.
(1) В азбучен ред.
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4. КРАЕН СРОК

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на Комисията не по-късно от 6 юни 2008 г.
5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване са достъпни на
следната интернет страница:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html
За повече информация можете да пишете на следния електронен адрес: eac-3C-cooperation@ec.europa.eu
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