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1. CELE I OPIS

Tempus jest programem Unii Europejskiej dotyczącym współ-
pracy transeuropejskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego, w
ramach którego przyznawane są granty na rozwój i restruktu-
ryzację szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. Program
Tempus wspiera wielostronne projekty międzynarodowe, w
których uczestniczą instytucje szkolnictwa wyższego z Państw
Członkowskich UE i z krajów partnerskich, tworzące konsorcja
projektu. Koordynacja na szczeblu krajowym jest zapewniona
dzięki przestrzeganiu zgodności zgłaszanych projektów z krajo-
wymi priorytetami dotyczącymi realizacji programu Tempus,
które co roku określa Komisja i właściwe władze każdego z
krajów partnerskich.

Istnieją trzy główne instrumenty współpracy w ramach
programu Tempus:

— Projekty Współpracy Międzyuczelnianej (Joint European
Projects — JEP) — projekty średnioterminowe zgodne z
podejściem „oddolnym” (bottom-up approach), wspierające
reformy na poziomie instytucjonalnym.

— Działania Strukturalne i Uzupełniające (Structural and
Complementary Measures — SCM) — krótkoterminowe
projekty zgodne z podejściem „odgórnym” (top-down
approach), wspierające głównie reformy na szczeblu
krajowym.

— Stypendia Indywidualne (Individual Mobility Grants —
IMG) — dają nauczycielom akademickim i pracownikom
administracyjnym sektora szkolnictwa wyższego możli-
wości korzystania z wyjazdów zagranicznych ograniczo-
nych w czasie.

2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY

Instytucje i organizacje, które mogą uczestniczyć w programie
Tempus, obejmują instytucje szkolnictwa wyższego, a także
instytucje pozaakademickie, jak na przykład, organizacje poza-
rządowe, przedsiębiorstwa, przemysł oraz władze publiczne.

Zainteresowane instytucje muszą mieć siedzibę w jednym z
niżej wymienionych krajów biorących udział w programie:

— dwadzieścia pięć Państw Członkowskich Wspólnoty Euro-
pejskiej,

— kraje partnerskie, do których zaliczają się obecnie kraje
Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina,
Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz
Serbia i Czarnogóra (1); kraje Europy Wschodniej i
Środkowej Azji: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja,
Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Federacja Rosyjska, Tadży-
kistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan; oraz partnerzy
śródziemnomorscy: Algieria, Egipt, Izrael (2), Jordania,
Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria i Tunezja.

Instytucje i organizacje z następujących grup krajów mogą
uczestniczyć w projektach Tempus, ale jedynie na zasadzie
samofinansowania:

— następujące kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia i
Turcja (3),

— następujące kraje wysoko uprzemysłowione: Australia,
Kanada, Islandia, Japonia, Liechtenstein, Norwegia, Nowa
Zelandia, Szwajcaria i Stany Zjednoczone Ameryki.

3. BUDŻET I CZAS TRWANIA PROJEKTÓW

Program Tempus jest finansowany w ramach lokalnych
programów współpracy CARDS (Zachodnie Bałkany), MEDA
(kraje śródziemnomorskie) oraz TACIS (Europa Wschodnia,
Kaukaz i Azja Środkowa). Według przewidywań udostępnione
kwoty będą wynosić: około 16 mln EUR w ramach programu
CARDS, około 20 mln EUR w ramach programu MEDA i
około 27 mln EUR w ramach programu Tacis.
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(1) Kosowo podlega tymczasowej międzynarodowej administracji
cywilnej zgodnie z rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z
dnia 10 czerwca 1999 r.

(2) Ponieważ Izrael nie korzysta z dwustronnego programu MEDA, jego
uczestnictwo w programie oparte jest na zasadzie samofinanso-
wania.

(3) Chorwacja jest również krajem kandydującym, ale kwalifikuje się do
finansowania w ramach Tempus jako kraj partnerski.



Granty wnioskowane dla Działań Strukturalnych i Uzupełniają-
cych oraz Projektów Współpracy Międzyuczelnianej pokryją
95 % wszystkich kwalifikujących się kosztów projektów;
pozostałe 5 % wszystkich kwalifikujących się kosztów musi
być współfinansowane przez wnioskodawcę lub konsorcjum.

Okres trwania każdego ze środków jest ograniczony, co do
zasady, do 3 lat — w przypadku Projektu Współpracy
Międzyuczelnianej, do 1 roku w przypadku — w przypadku
Działań Strukturalnych i Uzupełniających oraz do 8 tygodni —
w przypadku Stypendiów Indywidualnych.

Maksymalna kwota grantu na dwuletnie Projekty Współpracy
Międzyuczelnianej wynosi 300 000 EUR, a na trzyletnie
Projekty Współpracy Międzyuczelnianej — 500 000 EUR.

Maksymalna kwota grantu na Działania Strukturalne i Uzupeł-
niające wynosi 150 000 EUR.

Stypendia Indywidualne są obliczane według stawki 840 EUR
na tydzień a maksymalna kwota na koszty podróży wynosi
1 500 EUR.

4. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Terminy składania wniosków o Stypendia Indywidualne:
15 października 2005 r. i 15 lutego 2006 r.

Termin składania wniosków w sprawie Działań Strukturalnych
i Uzupełniających: 15 października 2005 r. i 15 lutego
2006 r.

Termin składania wniosków w sprawie Projektów Współpracy
Międzyuczelnianej: 15 grudnia 2005 r.

5. INFORMACJE DODATKOWE

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu
Tempus („Przewodnik dla wnioskodawców” dotyczący realizacji
programu w latach 2005/2006) opublikowano na podanej
poniżej stronie internetowej. Na tej samej stronie można
znaleźć również publikacje na temat wybranych wniosków
oraz kryteria kwalifikowania się wniosków o przyznanie
grantów, złożonych przez niektóre kraje partnerskie:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/inde-
x_en.html

Wnioski o przyznanie finansowania muszą spełniać warunki
określone w zaproszeniu do składania wniosków oraz zostać
złożone na formularzach elektronicznych umieszczonych na
wspomnianej powyżej stronie internetowej.
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