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BESTUURLIJKE PROCEDURES

COMMISSIE
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — DG EAC/14/08
ICI-samenwerkingsprogramma op het gebied van onderwijs — Samenwerking op het gebied van
hoger onderwijs en opleiding tussen de Europese Unie, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland en de
Republiek Korea (1)
(2008/C 86/04)
1. DOELSTELLINGEN EN BESCHRIJVING

Het algemene doel van de oproep tot het indienen van voorstellen is het begrip en de onderlinge verstandhouding tussen de volkeren in de EU en de partnerlanden Australië, Japan, Nieuw-Zeeland en de Republiek
Korea te verbeteren, kennis over elkaars talen, culturen en instellingen te verspreiden, en de kwaliteit van het
hoger onderwijs en de beroepsopleiding in de EU en de partnerlanden te verhogen. De oproep tot het
indienen van voorstellen ondersteunt de volgende actie:
ICI Gezamenlijke Mobiliteitsprojecten
Deze actie verleent steun aan projecten voor de ontwikkeling van internationale leerplannen, die gepaard
gaan met kortetermijnmobiliteit tussen de EU en het ICI-partnerland die niet noodzakelijk verband houdt
met de toekenning van een gezamenlijke of duale/dubbele graad.
Consortia die een aanvraag voor een dergelijk project indienen, bestaan uit instellingen voor hoger onderwijs
of beroepsopleiding uit de EU en uit het desbetreffende partnerland. Geselecteerde consortia richten een
kader op voor studentenmobiliteit waardoor EU-studenten een semester in het partnerland doorbrengen en
vice versa met volledige erkenning van de buitenlandse studieperiode door de eigen onderwijsinstelling. De
steun omvat mobiliteitsbeurzen voor studenten en docentencorps.
2. WIE KOMT IN AANMERKING?

In het kader van deze oproep kunnen instellingen voor hoger onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding een subsidieaanvraag indienen. Voor subsidie komen alleen aanvragers in aanmerking die
in een van de zevenentwintig lidstaten van de Europese Unie gevestigd zijn.
3. BEGROTING EN DUUR VAN DE PROJECTEN

Voor de medefinanciering van de projecten is een budget van zo'n 2,5 mln EUR beschikbaar. Verwacht
wordt dat steun zal verleend worden aan vier tot vijf projecten EU-Australië, twee tot drie projecten
EU-Japan, één project EU-Nieuw-Zeeland en een tot twee projecten EU-Korea.
Het maximumbedrag voor financiering door de EU beloopt 425 000 EUR voor een driejarig gezamenlijk
mobiliteitsproject dat betrekking heeft op vier of meer EU partnerinstellingen. De duur van het gezamenlijk
mobiliteitsproject is drie jaar.
(1) In alfabetische volgorde.
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4. TERMIJN

De aanvragen moeten uiterlijk op 6 juni 2008 bij de Commissie worden ingediend.
5. VERDERE INFORMATIE

De volledige tekst van de oproep tot het indienen van voorstellen en de aanvraagformulieren zijn te vinden
op de volgende website:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html
Voor meer informatie kunt u schrijven naar: eac-3C-cooperation@ec.europa.eu
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