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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

KOMISIJA
UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS — DG EAC/14/08
ICI sadarbības programma izglītības jomā — ES un Austrālijas, Japānas, Jaunzēlandes un Korejas
Republikas (1) sadarbība augstākās izglītības un apmācības jomā
(2008/C 86/04)
1. MĒRĶI UN APRAKSTS

Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus vispārējais mērķis ir veicināt labāku saprašanos un mijiedarbību starp
Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu — Austrālijas, Japānas, Jaunzēlandes un Korejas Republikas
— iedzīvotajiem, tostarp pilnīgākas zināšanas par minēto valstu valodām, kultūru un iestādēm, kā arī
uzlabot augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācību kvalitāti ES un partnervalstīs. Uzaicinājums
iesniegt priekšlikumus attiecas uz šādu darbību.

ICI kopējie mobilitātes projekti
Ar šo darbību nodrošina finansējumu starptautisku izglītības programmu projektiem, kuri saistīti ar īslaicīgu
mobilitāti starp ES un ICI partnervalsti un kuriem obligāti nav jābūt tieši saistītiem ar kopīga vai divkārša
zinātniskā grāda iegūšanu.
Konsorciji, kas piesakās šādam projektam, ir ES un attiecīgās partnervalsts augstākās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes. Atlasītie konsorciji izveidos satvaru studentu mobilitātei (ES studenti parasti vienu
semestri mācīsies partnervalsts iestādē un otrādi), pašmāju iestādei pilnībā atzīstot studiju laiku ārzemēs.
Atbalsts ietver mobilitātes stipendijas studentiem, mācībspēkiem un administratīvajiem darbiniekiem.

2. PRASĪBĀM ATBILSTĪGIE PRETENDENTI

Iesniegt stipendiju pieteikumus saistībā ar šo priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu var augstākās izglītības
iestādes, profesionālās izglītības un apmācību iestādes. Pretendentiem jābūt reģistrētiem vienā no 27 Eiropas
Savienības dalībvalstīm.

3. PROJEKTU BUDŽETS UN DARBĪBAS ILGUMS

Kopējais budžets, kas pieejams projektu līdzfinansējumam, ir paredzēts 2,5 miljonu euro apmērā. Paredzams,
ka finansējumu piešķirs 4–5 ES un Austrālijas projektiem, 2–3 ES un Japānas projektiem, 1 ES un Jaunzēlandes projektam un 1–2 ES un Korejas projektiem.
Triju gadu kopējiem mobilitātes projektiem, kuros iesaistīsies vismaz četras ES partneriestādes, finansējuma
maksimālā summa no ES būs EUR 425 000. Mobilitātes projektu darbība ilgs trīs gadus.
(1) Alfabēta secībā.
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4. TERMIŅŠ

Pieteikumi jānosūta Komisijai ne vēlāk kā 2008. gada 6. jūnijā.
5. PAPILDU INFORMĀCIJA

Viss uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus teksts un pieteikuma veidlapas ir pieejamas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, rakstiet: eac-3C-cooperation@ec.europa.eu
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