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Koulutuksen yhteistyöohjelma (ICI, väline teollisuusmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten) —
EU:n sekä Australian, Japanin, Korean tasavallan ja Uuden-Seelannin (1) välinen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö
(2008/C 86/04)
1. TAVOITTEET JA KUVAUS

Ehdotuspyynnön yleistavoitteena on edistää EU:n jäsenvaltioiden sekä kumppanimaiden Australian, Japanin,
Korean tasavallan ja Uuden-Seelannin kansojen välistä parempaa ymmärtämystä ja vuorovaikutusta, mihin
kuuluu niiden kielten, kulttuurien ja instituutioiden laajempi tuntemus, sekä parantaa korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen laatua EU:ssa ja kumppanimaissa. Ehdotuspyynnöstä tuetaan seuraavaa
toimintaa:
ICI:n yhteiset liikkuvuutta koskevat hankkeet
Tästä toimesta myönnetään rahoitusta kansainvälisille opetussuunnitelmien kehittämiseen tähtääville hankkeille, joihin liittyy EU:n ja ICI-kumppanuusmaan välillä lyhytaikaista liikkuvuutta, johon ei suoraan tai välttämättä liity yhteis- tai kaksoistutkinnon myöntämistä.
Tämäntyyppisen hankkeen voivat esittää yhteenliittymät, joissa on mukana korkea-asteen tai ammatillisen
koulutuksen oppilaitoksia EU:sta ja kyseisestä kumppanimaasta. Valitut yhteenliittymät perustavat opiskelijoiden liikkuvuutta varten puitteet siten, että EU:n opiskelijat viettävät tavallisesti yhden lukukauden kumppanimaan oppilaitoksessa ja päinvastoin ja opiskelijoiden varsinainen oppilaitos tunnustaa ulkomailla suoritetun opiskelujakson täysimääräisesti. Tukeen sisältyvät liikkuvuusapurahat opiskelijoille ja opetus- ja
hallintohenkilöstölle (”tiedekunta”).
2. TUKIKELPOISET HAKIJAT

Tämän ehdotuspyynnön mukaisen tukihakemuksen voivat toimittaa korkea-asteen oppilaitokset ja ammatilliset oppilaitokset. Tukikelpoisten hakijoiden on oltava sijoittautuneita johonkin Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta.
3. TALOUSARVIO JA HANKKEEN KESTO

Hankkeiden yhteisrahoitukseen on varattu arviolta 2,5 miljoonaa EUR. Ennakkoarvion mukaan rahoitusta
myönnetään 4–5:lle EU:n ja Australian väliselle hankkeelle, 2–3:lle EU:n ja Japanin väliselle hankkeelle,
1–2:lle EU:n ja Korean väliselle hankkeelle sekä yhdelle EU:n ja Uuden-Seelannin väliselle hankkeelle.
EU:n puolelta rahoituksen enimmäismäärä on 425 000 EUR kolmivuotiselle yhteiselle liikkuvuutta koskevalle hankkeelle, jossa on mukana vähintään neljä kumppanioppilaitosta EU:sta. Yhteisten liikkuvuutta koskevien hankkeiden kesto on 3 vuotta.
(1) Aakkosjärjestyksessä.
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4. MÄÄRÄAIKA

Hakemukset on lähetettävä komissiolle viimeistään 6. kesäkuuta 2008.
5. LISÄTIETOJA

Ehdotuspyynnön lyhentämätön versio ja hakulomakkeet ovat saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html
Lisätietoja voi kysyä osoitteesta: eac-3C-cooperation@ec.europa.eu
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