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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — DG EAC/14/08
Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa w ramach ICI — Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia między UE a Australią, Japonią, Nową Zelandią oraz Republiką
Korei (1)
(2008/C 86/04)
1. CELE I OPIS

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie lepszego zrozumienia i interakcji
między narodami państw członkowskich UE i krajów partnerskich: Australii, Japonii, Nowej Zelandii i
Republiki Korei, z uwzględnieniem lepszej znajomości ich języków, kultur i instytucji, oraz poprawa jakości
szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego w UE i w krajach partnerskich. Niniejsze zaproszenie do
składania wniosków ma za zadanie wspierać następujące działania:
Wspólne projekty wspierające mobilność w ramach Instrumentu na rzecz współpracy z państwami
uprzemysłowionymi (ICI)
Działanie to zapewnia finansowanie rozwoju międzynarodowych programów nauczania obejmujących krótkoterminową mobilność między państwem UE a krajem partnerskim ICI, niezwiązaną bezpośrednio czy
koniecznie z uzyskaniem wspólnego lub mieszanego/podwójnego dyplomu.
Konsorcja składające wniosek o taki projekt muszą się składać z instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego z UE i danego kraju partnerskiego. Wybrane konsorcja ustanowią
ramy dla mobilności studentów, zgodnie z którymi zazwyczaj studenci z UE spędzają zwykle jeden semestr
w instytucji kraju partnerskiego i vice versa, zaś czas studiów spędzony za granicą jest w pełni uznany przez
macierzystą instytucję. Wsparcie może obejmować dotacje na mobilność dla studentów i kadry naukowej
oraz personelu administracyjnego („wydziałów”).
2. KWALIFIKOWALNOŚĆ WNIOSKODAWCÓW

Składanie wniosków o dotację w ramach niniejszego zaproszenia jest otwarte dla instytucji szkolnictwa
wyższego oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego. Kwalifikujący się wnioskodawcy muszą mieć
siedzibę w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.
3. BUDŻET I CZAS TRWANIA PROJEKTÓW

Całkowity budżet dostępny na współfinansowanie projektów szacuje się na 2,5 mln EUR. Przewiduje się, że
finansowanie będzie przyznane 4 lub 5 projektom UE-Australia, 2 lub 3 projektom UE-Japonia, 1 projektowi UE-Nowa Zelandia oraz 1–2 projektom UE-Korea.
Maksymalna wysokość finansowania ze strony UE wynosi 425 000 EUR na trzyletni wspólny projekt wspierający mobilność, angażujący minimum 4 instytucje partnerskie z UE. Czas trwania wspólnych projektów
wspierających mobilność wynosi 3 lata.
(1) W porządku alfabetycznym.
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4. TERMIN ZGŁOSZEŃ

Wnioski należy przesyłać do Komisji najpóźniej do dnia 6 czerwca 2008 r.
5. DODATKOWE INFORMACJE

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na następującej
stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres poczty elektronicznej: eac-3C-cooperation@ec.
europa.eu
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