C 323/42

BG

Официален вестник на Европейския съюз

31.12.2009 г.

V
(Обявления)

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2010 г. — EACEA/31/09
Сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на висшето образоване и професионалното обучение
(2009/C 323/10)
АТЛАНТИДА:

Дейности за трансатлантически връзки и академични мрежи на обучение и интегрирано университетско
образование
1. Цели и описание
Общите цели са да се насърчи взаимното разбирателство между народите на държавите-членки на Евро
пейския съюз и Съединените американски щати, включително по-широките познания за техните езици,
култури и институции, както и да се подобри качеството на развитието на човешките ресурси в Европейския
съюз и Съединените американски щати.
2. Допустими кандидати
Подаването на молби за отпускане на безвъзмездни средства по настоящата покана се отнася до всички висши
учебни заведения и учебни заведения за професионално обучение и квалификация. За мерки със стратегическа
насоченост, настоящата покана се отнася и до други организации, например агенции за акредитация, образователни агенции или организации, частни дружества, индустриални и търговски обединения, неправител
ствени организации, изследователски институти и професионални структури. Допустимите кандидати трябва
да са установени в една от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
Консорциумите, кандидатстващи по програмата „Атлантида“, трябва да отговорят на следните критерии за
членство:
— Проектите за трансатлантически академични степени трябва да включват един от двата варианта на
консорциум/членство:
1. поне две учебни заведения от ЕС от различни държави-членки на ЕС и едно учебно заведение от САЩ;
или
2. поне две учебни заведения от ЕС от различни държави-членки на ЕС и две учебни заведения от САЩ
(от един и същ или различни щати).
— Проектите „Високо качество чрез мобилност“ трябва да включват поне две учебни заведения от ЕС
от различни държави-членки на ЕС и две учебни заведения от САЩ (от един и същ или различни щати).
Допълнителното участие на партньори над минималния брой не увеличава бюджета.
— Мерките със стратегическа насоченост трябва да включват поне две учебни заведения от ЕС от
различни държави-членки на ЕС и две учебни заведения от САЩ (от един и същ или различни щати).
Допълнителното участие на партньори над минималния брой не увеличава бюджета.
3. Допустими дейности и продължителност
Настоящата покана обхваща три вида дейности, а именно:
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Дейност 1 — Проекти за консорциум за трансатлантически академични степени
Тази дейност осигурява подкрепа за консорциуми на висши учебни заведения от ЕС и САЩ
(по-нататък наричани „консорциум“) за създаването на двойнствени/двойни или общи
програми за академични степени, назовани в настоящия документ „трансатлантически
академични степени“. Подкрепата включва помощ за управлението на програмите и
стипендии за студенти и членове на академичния и административния персонал („факултетен
състав“).
Дейност 2 — Проекти „Високо качество чрез мобилност“
Тази дейност осигурява финансиране за разработване на проекти за международна учебна
програма, включваща краткосрочна трансатлантическа мобилност, която не е пряко
обвързана с удостояването с обща или двойнствена/двойна академична степен. Подкрепата
включва отпускането на парични помощи за мобилност на студенти и членове на акаде
мичния и административния персонал („факултетен състав“).
Дейност 3 — Мерки със стратегическа насоченост
Тази дейност осигурява подкрепа на многостранни ЕС-САЩ проекти и дейност, насочени към
увеличаване на съвместната работа в областта на висшето образование и професионалното
обучение.
Максималната продължителност на проектите варира между 24 и 48 месеца в зависимост от дейността.
Дейностите са планирани да започнат между 1.9.2010 г. и 31.12.2010 г. и в зависимост от дейността по
програмата завършват две или четири години по-късно.
Проекти за трансатлантически академични степени

48 месеца

Високо качество чрез мобилност

48 месеца

Мерки със стратегическа насоченост

24 месеца

4. Критерии за възлагане
Критерии за възлагане на проектите за трансатлантически академични степени и на
проектите „Високо качество чрез мобилност“
Ще бъдат прилагани следните критерии за качество с оглед определяне на цялостна оценка за качество за
всяко допустимо предложение:
Значимостта на предложения проект (представляваща 30 % от общата оценка)
Качеството на предложения проект (представляващо 70 % от общата оценка).
Критерии за възлагане за мерките със стратегическа насоченост
Ще бъдат прилагани следните критерии за качество с оглед определяне на цялостна оценка за качество за
всяко допустимо предложение:
Значимостта на предложения проект (представляваща 30 % от общата оценка)
Качеството на предложения проект (представляващо 70 % от общата оценка).
По-подробно описание на критериите за възлагане може да се намери в ръководството на програмата.
По време на подбора ще се дава предимство на (при условие че предложението е достатъчно качествено):
— учебни заведения и отдели, които не са били финансирани като водещи партньори в последните два тура
на подбор за „Атлантида“,
— предложения, фокусирани върху професионалното образование и обучение.
5. Бюджет
Наличният бюджет за ЕС възлиза приблизително на 5,5 милиона евро. За учебни завадения от САЩ ще бъде
осигурено съответстващо финансиране. Очаква се, че:
— ще се финансират осем до десет проекта по дейност 1 с максимална сума от 428 000 EUR,
— пет до седем проекта по дейност 2 с максимална сума от 180 000 EUR и
— ще се финансират пет до седем проекта по дейност 3 с максимална сума от 70 000 EUR.
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6. Краен срок
Заявленията се подават едновременно до ЕС и до САЩ не по-късно от 8 април 2010 г.
Кандидатите от Европа трябва да изпратят заявлението до Изпълнителна агенция за образование,
аудиовизия и култура на следния адрес:
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
EU-US Call 2010
Office: BOUR 02/17
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Заявленията от името на водещата институция за ЕС се подават чрез съответния формуляр, надлежно
попълнени с дата и подпис на лицето, което е упълномощено да встъпва в правно задължение от името
на кандидатстващата организация.
Кандидатите от Европа, които желаят допълнителна информация, могат да се свържат с Изпълнителната
агенция за образование, аудиовизия и култура на следния електронен адрес EACEA-EU-US@ec.europa.eu
Кандидатите от САЩ трябва да изпратят заявлението в САЩ, като информация и указания относно пакета
за заявления могат да се намерят на: http://e-grants.ed-gov
Кандидатите от САЩ, които желаят допълнителна информация, могат да се свържат с:
Frank Frankfort, Ph.D.
координатор на програмата „Атлантида“ ЕС-САЩ
Министерство на образованието на САЩ (U.S. Department of Education)
Фонд за подобряване на следгимназиалното обучение (FIPSE)
1990 K Street, NW, 6th Floor
Washington, D.C. 20006-8544
UNITED STATES OF AMERICA
Тел. 202-502-7513
Факс 202-502-7877
frank.frankfort@ed.gov
7. Допълнителна информация
Текстът на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване могат да бъдат
намерени на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html
Кандидатурите трябва да отговарят на изискванията, посочени в ръководството на програмата и да бъдат
подадени чрез предоставените формуляри.

