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ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

KOMMISSIONEN
INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG – GD EAC/14/08
ICI-program för utbildningssamarbete – Samarbete inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning mellan EU och Australien, Japan, Nya Zeeland och Sydkorea (1)
(2008/C 86/04)
1. SYFTE OCH BESKRIVNING

Det allmänna syftet med inbjudan att lämna projektförslag är att främja större förståelse och ökad
samverkan mellan befolkningarna i EU:s medlemsstater och partnerländerna Australien, Japan, Nya Zeeland
och Sydkorea, bl.a. genom att förbättra deras kunskaper om varandras språk, kultur och institutioner, och
att höja kvaliteten på den högre utbildningen och den yrkesinriktade utbildningen i EU och partnerländerna.
Följande verksamhet kommer att stödjas:

ICI – Gemensamma utbytesprojekt
Inom detta område ges stöd till projekt med inriktning på utveckling av internationella kursplaner som
omfattar utbyten av kortare varaktighet mellan EU-länderna och ICI-partnerländerna och som inte direkt
eller nödvändigtvis är relaterade till uppnåendet av en dubbel eller gemensam examen.
Konsortier som lämnar in en ansökan för ett sådant projekt ska bestå av högskolor eller institutioner för
yrkesinriktad utbildning från EU-länderna och från de berörda partnerländerna. De konsortier som väljs ut
ska utforma ett system för studentutbyte, där studenter från EU-länderna i regel ska tillbringa en termin hos
institutionen i partnerlandet i fråga och vice versa. Heminstitutionen ska erkänna studieperioden utomlands
fullt ut. I stödet ingår utbytesstipendier för studenter och för akademisk och administrativ personal.

2. VEM FÅR SÖKA?

Behöriga att söka är universitet och högskolor samt institutioner för yrkesinriktad utbildning. De sökande
måste vara etablerade i något av de 27 EU-länderna.

3. BUDGET OCH PROJEKTENS LÖPTID

Den tillgängliga budgeten för samfinansiering av projekten beräknas uppgår till 2,5 miljoner EUR. Stöd
förväntas ges till 4–5 projekt EU-Australien, 2–3 projekt EU-Japan, 1 projekt EU-Nya Zeeland och
1–2 projekt EU-Sydkorea.
EU-stödet kan uppgå till högst 425 000 EUR för ett treårigt gemensamt utbytesprojekt som omfattar fyra
eller fler partnerinstitutioner från EU-länderna. De gemensamma utbytesprojekten ska genomföras under
tre år.
(1) I bokstavsordning.
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4. SISTA ANSÖKNINGSDAG

Ansökan ska skickas till kommissionen senast den 6 juni 2008.
5. MER INFORMATION

Den fullständiga texten till inbjudan och ansökningsformulären finns på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html
För ytterligare upplysningar kontakta: eac-3C-cooperation@ec.europa.eu
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