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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ — ΓΔ EAC/14/08
ICI Πρόγραμμα συνεργασίας για την εκπαίδευση — Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας και της Νέας Ζηλανδίας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης (1)
(2008/C 86/04)
1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι, αφενός, η προώθηση καλύτερης κατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ των λαών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων της Αυστραλίας,
της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας και της Νέας Ζηλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης γνώσης
των γλωσσών, των πολιτισμών και των θεσμών τους και, αφετέρου, η βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτές τις χώρες
εταίρους. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει την ακόλουθη δράση:
ICI Κοινά σχέδια κινητικότητας
Αυτή η δράση παρέχει χρηματοδότηση σε σχέδια για την ανάπτυξη διεθνών προγραμμάτων σπουδών που περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμη κινητικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας εταίρου ICI, που δεν
συνδέεται άμεσα ή κατ' ανάγκη με την απονομή ενός κοινού ή διπλού/μεικτού πτυχίου.
Οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν αίτηση για ένα τέτοιο πρόγραμμα αποτελούνται από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντίστοιχη χώρα εταίρο. Επιλεγμένες κοινοπραξίες θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για την κινητικότητα των σπουδαστών. Μέσω του πλαισίου αυτού οι σπουδαστές από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα φοιτούν συνήθως για ένα εξάμηνο
στο ίδρυμα της χώρας εταίρου και αντίστροφα και η περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό θα αναγνωρίζεται πλήρως
από το ίδρυμα της χώρας τους. Η υποστήριξη περιλαμβάνει υποτροφίες κινητικότητας για σπουδαστές και μέλη
του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού («σχολή»).
2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Η υποβολή αιτήσεων επιδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι ανοικτή σε ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να είναι
εγκατεστημένοι σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων εκτιμάται σε 2,5 εκατομμύρια EUR.
Προβλέπεται ότι θα χρηματοδοτηθούν 4-5 σχέδια συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αυστραλίας, 2-3 σχέδια
συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ιαπωνίας, 1 σχέδιο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Νέας Ζηλανδίας και 1-2
σχέδια συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κορέας.
Το μέγιστο ποσό της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι 425 000 EUR για ένα τριετές κοινό
σχέδιο κινητικότητας με τη συμμετοχή 4 ή περισσότερων ιδρυμάτων εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάρκεια
των κοινών σχεδίων κινητικότητας είναι 3 έτη.
(1) Κατ' αλφαβητική σειρά.
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4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 6 Ιουνίου 2008.
5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τα έντυπα για την υποβολή αίτησης βρίσκονται στον
ακόλουθο διαδικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε γραπτώς στη διεύθυνση: eac-3C-cooperation@ec.europa.
eu
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