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UPRAVNI POSTOPKI

KOMISIJA
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – DG EAC/14/08
Program sodelovanja na področju izobraževanja ICI – Sodelovanje na področju izobraževanja in
usposabljanja med EU in Avstralijo, Japonsko, Novo Zelandijo in Republiko Korejo (1)
(2008/C 86/04)
1. CILJI IN OPIS

Splošni cilj razpisa za zbiranje predlogov je spodbujanje boljšega razumevanja in medsebojnega sodelovanja
med prebivalci držav članic EU in partnerskih držav – Avstralije, Japonske, Nove Zelandije in Republike
Koreje, vključno z boljšim poznavanjem njihovih jezikov, kultur in ustanov, ter izboljšanje kakovosti visokošolskega ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja v EU in navedenih partnerskih državah. Razpis za
zbiranje predlogov bo zajemal naslednji ukrep:

Skupni projekti mobilnosti ICI
Ta ukrep zagotavlja sredstva za mednarodne projekte razvoja študijskih programov, ki vključujejo kratkotrajno mobilnost med EU in partnerskimi državami ICI, ki ni neposredno ali nujno povezana s pridobitvijo
skupne ali dvojne diplome.
Konzorcije, ki se prijavijo za tak projekt, sestavljajo ustanove visokošolskega izobraževanja ter poklicnega
usposabljanja in izobraževanja iz EU in ustreznih partnerskih držav. Izbrani konzorciji bodo vzpostavili
okvir mobilnosti študentov, ki bo slednjim omogočal, da preživijo običajno en semester v ustanovi partnerske države in obratno, obdobje študija v tujini pa jim bo domača ustanova v celoti priznala. Podpora
vključuje študijske pomoči za mobilnost študentov in članov akademskega učiteljskega osebja.

2. UPRAVIČENI PROSILCI

Vlogo za dodelitev študijske pomoči v okviru tega razpisa lahko predložijo ustanove visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Upravičeni prosilci morajo imeti sedež v eni od 27
držav članic Evropske unije.

3. PRORAČUN IN TRAJANJE PROJEKTA

Skupni proračun za sofinanciranje projektov se ocenjuje na 2,5 milijona EUR. Predvideno je, da bodo sredstva na voljo za financiranje 4–5 projektov EU–Avstralija, 2–3 projektov EU–Japonska, 1 projekta EU–Nova
Zelandija in 1–2 projektov EU–Koreja.
Najvišji znesek sredstev s strani EU za triletni skupni projekt mobilnosti, ki vključuje 4 ali več partnerskih
institucij, bo 425 000 EUR. Skupni projekt mobilnosti traja 3 leta.
(1) Po abecednem redu.
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4. ROK

Vloge je treba Komisiji poslati najpozneje do 6. junija 2008.
5. DODATNE INFORMACIJE

Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov in obrazci za vlogo so na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: eac-3C-cooperation@ec.europa.eu.
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