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COMISIE
CERERE DE PROPUNERI — DG EAC/14/08
Program de cooperare în domeniul învățământului (ITI) — Cooperare în domeniul învățământului
superior și al formării profesionale între Uniunea Europeană și Australia, Japonia, Noua Zeelandă și
Republica Coreea (1)
(2008/C 86/04)
1. OBIECTIVE ȘI DESCRIERE

Obiectivul general al cererii de propuneri constă în promovarea unei mai bune înțelegeri și interacțiuni între
popoarele statelor membre UE și cele ale Australiei, Japoniei, Noii Zeelande și Republicii Coreea, inclusiv a
unei cunoașteri mai bune a limbilor, culturilor și instituțiilor acestora, precum și în ameliorarea calității învățământului superior, a învățământului profesional și a formării profesionale în Uniunea Europeană și în țările
partenere. Cererea de propuneri va sprijini următoarea acțiune:
Proiecte comune de mobilitate în cadrul instrumentului pentru țările industrializate (ITI)
Această acțiune asigură finanțarea proiectelor în domeniul elaborării programelor internaționale de studii,
care implică mobilitatea pe termen scurt între UE și țara parteneră în cadrul ITI și nu sunt asociate direct sau
în mod obligatoriu cu acordarea de diplome comune sau mixte/duble.
Consorțiile care candidează pentru un astfel de proiect sunt formate din instituții de învățământ superior sau
profesional și alte instituții de învățământ din UE și din țările partenere relevante. Consorțiile selecționate
vor elabora un cadru de mobilitate a studenților, conform căruia studenții din UE vor petrece, în mod obișnuit, un semestru în instituția de învățământ din țara parteneră și vice-versa, perioada de studii petrecută în
străinătate fiind recunoscută, în totalitate, de către instituția de origine. Sprijinul acordat include burse de
mobilitate pentru studenți și pentru personalul didactic și administrativ („cadrele didactice”).
2. CANDIDAȚI ELIGIBILI

Depunerea cererilor de subvenționare, în cadrul prezentei cereri de propuneri, este deschisă instituțiilor de
învățământ superior și instituțiilor de învățământ profesional și de formare profesională. Candidații eligibili
trebuie să fie stabiliți în unul din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
3. BUGETUL ȘI DURATA PROIECTULUI

Bugetul disponibil pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la 2,5 milioane EUR. Se preconizează că vor
fi finanțate 4-5 proiecte UE-Australia, 2-3 proiecte UE-Japonia, 1 proiect UE-Noua Zeelandă și 1-2 proiecte
UE-Coreea.
Suma maximă pentru finanțare din partea UE va fi de 425 000 EUR pentru un proiect comun de mobilitate,
care va avea o durată de 3 ani și va implica cel puțin 4 instituții partenere din UE. Durata proiectelor
comune de mobilitate este de 3 ani.
(1) În ordine alfabetică.
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4. TERMEN LIMITĂ

Candidaturile trebuie trimise Comisiei până la 6 iunie 2008, cel târziu.
5. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Textul integral al cererii de propuneri și formularele de înscriere sunt disponibile la adresa internet:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html
Pentru informații suplimentare, puteți contacta: eac-3C-cooperation@ec.europa.eu
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