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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/33/08
Програма за сътрудничество между ЕС и Канада в областта на висшето образование, обучението и
въпросите на младежта
Покана за представяне на предложения 2009 г. — Трансатлантически обмен на партньорства
(2009/C 7/08)
1. ЦЕЛИ И ОПИСАНИЕ

Общите цели на програмата и настоящата покана са да се насърчи взаимното разбирателство между народите
на Европейския съюз и Канада, включително по-широките познания за техните езици, култури и институции,
както и да се подобри качеството на човешките ресурси в Европейския съюз и в Канада.
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Молби за получаване на безвъзмездни средства по настоящата покана могат да подават висши учебни
заведения и учебни заведения за професионално обучение и квалификация. Допустимите кандидати трябва да
са регистрирани в една от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По настоящата покани има само едно действие, а именно общи програми за следване и/или обучение в
ЕС-Канада. По действието се предоставя помощ за консорциуми на висши учебни заведения и обучителни
институции в ЕС и Канада, „Трансатлантически обмен на партньорства“ (TEP), с цел провеждане на съвместни
програми за следване и обучение и за да се постигне мобилност на студентите и преподавателския състав.
По план дейностите трябва да започнат между 1 септември 2009 г. и 31 декември 2009 г. и да приключат
съответно между 30 август 2012 г. и 31 декември 2012 г. Максималната продължителност на проектите е
36 месеца.
4. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

За да се оцени цялостното качество на предложенията, ще се прилагат следните два критерия:
4.1. Приложимост на проекта
Приложимостта на проекта съставлява 30 % от цялостната присъжданите точки.
Проектът разглежда важен проблем или нужда, за които трансатлантическото сътрудничество предоставя ясно
очертана допълнителна полза.
Проектът включва разработване или демонстриране на обещаващи нови стратегии, които надграждат или са
алтернатива на съществуващи стратегии, като това може да включва разработване на съвместни/двойни
програми за академични степени.
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Проектът произвежда важни резултати за усъвършенстването на преподавателските и студентските
постижения.
Проектът постига широко въздействие чрез устойчиви резултати и добро разпространение.
Проектът ще подпомогне трансатлантическата мобилност на специалистите с оглед подобряване на взаимното
разбирателство и познанията.
Проектът ще подобри качеството на трансатлантическата мобилност на студентите чрез насърчаване на
прозрачността, взаимното признаване на квалификации и периоди на следване и/или обучение и където е
приложимо, трансфер на кредити.
4.2. Качеството на плана за проект и мерките за неговото изпълнение
Критериите за качество съставляват 70 % от присъжданите точки.
4.2.1. Нововъведенията и методологията на проекта
Проектът представлява нова и подходяща реакция на разглеждания проблем или нужда.
Набелязаните цели, задачи и резултати са ясно описани и изпълними.
Планът за проект, включително методологичните подходи, плана за оценяване и дейностите по разпространение, са ясни.
Проектът ще допринесе явно за постигане на целите на програмата.
Предвидените мерки за подписване на меморандум за разбирателство (MoU) са ясно обяснени.
4.2.2. Проектният консорциум
Партньорите са способни да изпълнят проекта и това е показано чрез разбирането на кандидата за проблема
или нуждата и чрез предходния му опит в областта.
Всеки партньор изпълнява подходяща роля в консорциума и показва сериозен ангажимент към изпълнението
и успеха на проекта.
Размерът, съчетанието на типове организации, географското равновесие и обхватът на консорциума ще
допринесат активно за разпространение на целите на програмата.
Предвижда се важно участие на помощни партньори, които представляват индустрията и/или частния сектор.
Има потенциал за продължаване на подкрепата по проекта след приключване на финансирането му, включително, където е необходимо, демонстриран ангажимент на подходящи организации, които да предоставят
такава помощ.
4.2.3. Мобилност
Зъпросите, свързани с обединяване на учебни програми и признаване на академични степени, са разгледани
изчерпателно; участието в проекта не надвишава продължителността на пълния курс на следване и/или
обучение на студентите.
Предвидени са ефективни мерки за езикова и културна подготовка.
Броят на студентите, участващи в дейностите по мобилност, е балансиран и добре обоснован и ако е
възможно, надвишава целените 20 за ЕС и 20 за Канада (в заявлението трябва да се посочва колко студенти
се предвижда да бъдат изпратени във всяка участваща институция и от нея).
Услугите за студенти в изпращащата и приемащата институция са ясно обяснени и основателни.
При окончателния подбор ще се обърне цялостно внимание с цел да бъдат подпомогнати различни институции, предметни области и географски райони в ЕС и Канада.
5. БЮДЖЕТ

Средствата, заделени за съфинансирането на проекти, се оценяват най-малко на 1,104 милиона EUR. Очаква
се през 2009 г. да бъдат финансирани приблизително 8 проекта. Максималният размер на средствата от
страна на ЕС ще възлиза на 138 000 EUR за 3-годишен проект, реализиран в консорциум.
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6. КРАЕН СРОК

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени до ЕС и до Канада. Заявленията от името на
водещата институция за ЕС се изпращат до Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
най-късно до 1 април 2009 г.
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
EU-CANADA Call 2009
Avenue du Bourget no 1/Bourgetlaan 1 — BOUR 00/32
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Заявленията от името на водещата институция за ЕС трябва да се подават чрез официалния формуляр,
надлежно попълнен с дата и подпис на лицето, което е упълномощено да встъпва в правно задължение от
името на кандидатстващата организация.
7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за заявление могат да бъдат
намерени на следната интернет страница:
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm
Заявленията трябва да бъдат подадени чрез предоставения формуляр и да съдържат всички приложения и
цялата изисквана информация.
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