
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — PROGRAM E-KSZTAŁCENIE — DG EAC/23/
05

(2005/C 126/10)

1. Zakres

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy trzech z czterech obszarów działań w ramach
programu e-kształcenia:

(a) Promowanie znajomości technologii cyfrowych

— Określanie, ocena, składanie sprawozdań i rozpowszechnianie dobrych praktyk w promowaniu
znajomości technologii cyfrowych. Obejmuje to zarówno kwestie pojęciowe, jak i praktyczne, od
zrozumienia czym jest znajomość technologii cyfrowych do określenia działań zaradczych dla
konkretnych grup docelowych, np. udostępnianie w trybie online i offline cyfrowych źródeł infor-
macji dla osób, które nie mogą w łatwy sposób uzyskać dostępu do ICT lub promowanie znajo-
mości technologii cyfrowych w kontekście kształcenia ustawicznego. Ponadto wnioski mogą obej-
mować realizację działań związanych z promowaniem znajomości technologii cyfrowych w
oparciu o już określone wcześniej dobre praktyki.

— Planowanie i realizacja działań podnoszących świadomość poprzez sieci europejskie działające w
tej dziedzinie. Program ten będzie wspierać działania prowadzone przez sieci europejskie, zrze-
szenia, władze publiczne, partnerstwa publiczno-prywatne itd., promując kontakty i wymianę
dobrej praktyki pomiędzy nimi.

(b) Europejskie wirtualne kampusy

— Pierwszy priorytet ma związek z wymianą doświadczeń, dzieleniem się uprzednio wyciągniętymi
wnioskami, określaniem, opracowywaniem i intensywnym rozpowszechnianiem dobrych praktyk,
skupiając się na modelach i praktykach mających dużą wartość ogólną w celu efektywnego
włączania ICT do systemów edukacyjnych i szkoleniowych oraz ponadnarodowych wirtualnych
kampusów.

— Drugi priorytet dotyczy wspierania europejskich projektów mobilności wirtualnej wykorzystujących
(i rozszerzających) umowy o współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami oraz sieci zinstytucjonali-
zowane, tematyczne lub inne, które odgrywają istotną rolę we włączaniu wirtualnych kampusów
do głównego nurtu. Wnioski te powinny zawierać propozycje działań ułatwiających efektywną i
zrównoważona realizację w oparciu o proces boloński i jego narzędzia operacyjne (ECTS, jakość
itd.) oraz wspierających długotrwałe partnerstwa oparte na stosownych modelach organizacyjnych i
ekonomicznych.

(c) Działania przekrojowe

Wnioski składane w odpowiedzi na tę część zaproszenia będą proponować świadczenie zintegrowa-
nych, spójnych i praktycznych usług dla uczestników procesu e-kształcenia, tj. nauczycieli, szkole-
niowców, wychowawców i samych uczniów, związanych z korzystaniem z cyfrowej treści nauczania
(treść e-kształcenia). Wnioski muszą uwzględniać usługi informacyjne albo usługi wspomagania
procesu nauczania, bądź też zarówno:

— usługi udzielania informacji dla użytkowników końcowych na temat praktycznych aspektów
związanych z treścią e-kształcenia oraz wskazówek gdzie można znaleźć dalsze informacje, uzyskać
poradę i wsparcie.

— usługi wspomagania procesu nauczania dla użytkowników końcowych, związane z treścią e-kształ-
cenia.

Czwarty obszar działania, czyli elektroniczne partnerstwo szkół (e-twinning) w Europie oraz
promowanie szkolenia nauczycieli, będzie tematem odrębnych ograniczonych zaproszeń do
składania wniosków.
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2. Warunki kwalifikowania się wnioskodawców

Instytucja koordynująca/promująca i inne organizacje muszą mieć osobowość prawną. Zarówno organi-
zacja koordynująca/promująca, jak i organizacje partnerskie muszą mieć siedzibę w jednym z następują-
cych państw: w jednym z 25 Państw Członkowskich UE, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii lub Bułgarii.

Warunki i szczegółowe zasady uczestnictwa państw EOG i Bułgarii w programie są ustanowione zgodnie
ze stosownymi zasadami instrumentów regulujących stosunki Wspólnoty z tymi państwami.

3. Budżet i czas realizacji projektu

Tytuł Budżet dostępny dla
tego projektu

% finansowania
całkowitych

kosztów
kwalifikowanych

Średni wkład finansowy
Wspólnoty

Maksymalny wkład
finansowy Wspólnoty

Znajomość technologii
cyfrowych

1,3 mln EUR Maksymalnie
80 %

170 000 EUR 300 000 EUR

Europejskie wirtualne
kampusy

4,1 mln EUR 500 000 EUR 1 000 000 EUR

Działania międzysektorowe 1 mln EUR 250 000 EUR 500 000 EUR

Każdy projekt będzie realizowany w okresie od 12 do 24 miesięcy. Koszty będą uznawane za kwalifiko-
wane do subwencjonowania przez Komisję dopiero począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r.

4. Termin składania wniosków: 4 lipca 2005 r.

5. Składanie wniosku

Pełną dokumentację szczegółowe informacje dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków
można znaleźć pod następującym adresem internetowym:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html
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