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PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

KUMMISSJONI
SEJĦA GĦALL-PROPOSTI — DĠ EAC/14/08
Il-Programm ICI ta' Kooperazzjoni fl-Edukazzjoni — Il-kooperazzjoni fl-edukazzjoni ogħla u
t-taħriġ bejn l-UE u l-Awstralja, il-Ġappun, New Zealand u r-Repubblika tal-Korea (1)
(2008/C 86/04)
1. GĦANIJIET U DESKRIZZJONI

L-għan ġenerali tas-sejħa għall-proposti huwa li jippromwovi fehma u interazzjoni aħjar bejn il-popli ta' lIstati Membri ta' l-UE u dawk tal-pajjiżi msieħba bħall-Awstralja il-Ġappun, New Zealand u r-Repubblika talKorea, inkluż għarfien usa' dwar il-lingwi, il-kulturi u l-istituzzjonijiet tagħhom, u biex tittejjeb il-kwalità ta'
l-edukazzjoni ogħla u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali fl-UE u fil-pajjiżi msieħba. Is-sejħa għall-proposti
għandha tappoġġja l-azzjoni li ġejja:
Proġetti ta' l-ICI ta' Mobilità Konġunta
Din l-Azzjoni tipprovdi fondi għal proġetti internazzjonali ta' żvilupp tal-kurrikulu li jinvolvu mobilità fuq
medda qasira ta' żmien bejn l-UE u l-pajjiż imsieħeb ta' l-ICI mhux direttament jew neċessarjament marbuta
ma' għotja ta' grad universitarju konġunt jew doppju.
Konsorzja li japplikaw għal proġett bħal dan huma magħmula permezz ta' l-edukazzjoni ogħla jew it-taħriġ
vokazzjonali u l-istituzzjonijiet edukazzjonali mill-UE u mill-pajjiż imsieħeb rilevanti. Il-korsorzja magħżula
għandhom jistipulaw qafas għall-mobilità ta' l-istudenti li permezz tiegħu l-istudenti ta' l-UE jkunu jistgħu
tipikament iqattgħu semestru wieħed fl-istituzzjoni tal-pajjiż imsieħeb u viċi versa b'rikonoxximent sħiħ talperjodu ta' studju barra l-pajjiż mill-istituzzjoni lokali. L-appoġġ jinkludi stipendji ta' mobilità għall-istudenti
u għall-membri ta' l-istaff akkademiku u amministrattiv (“fakultà”).
2. L-APPLIKANTI ELIĠIBBLI

It-tressiq ta' talbiet għall-għotja taħt din is-sejħa hija miftuħa għall-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla u
għall-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali. L-applikanti eliġibbli għandhom ikunu stabbiliti
f'wieħed mis-27 Stat Membru ta' l-Unjoni Ewropea.
3. BAĠIT U TUL TAL-PROĠETT

Il-baġit disponibbli għall-kofinanzjar tal-proġetti hu stmat għal EUR 2,5 miljun. Huwa antiċipat li l-finanzjament se jiġi pprovdut għal 4-5 proġetti UE-l-Awstralja, għal 2-3 proġetti UE-il-Ġappun, għal proġett wieħed
UE-New Zealand, u għal 1-2 proġetti UE-Korea.
L-ammont massimu ta' finanzjament fuq in-naħa ta' l-UE se jkun ta' EUR 425 000 għal proġett ta' Mobilità
Konġunta ta' 3 snin li jinvolvi 4 jew aktar istituzzjonijiet imsieħba ta' l-UE. It-tul ta' żmien għall-Proġetti ta'
Mobilità Konġunta huwa ta' 3 snin.
(1) Fl-ordni alfabetika.
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4. DATA TA' L-GĦELUQ

L-applikazzjonijiet iridu jintbagħtu lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mis-6 ta' Ġunju 2008.
5. GĦAL AKTAR TAGĦRIF

It-test sħiħ tas-sejħa għall-proposti u l-formoli ta' applikazzjoni huma disponibbli fil-websajt li ġejja:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html
Għal aktar tagħrif, tista tikteb lil: eac-3C-cooperation@ec.europa.eu
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