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1. Cele i opis

Podstawą prawną niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest decyzja ustanawiająca drugi etap
programu „Socrates”, przyjęta przez Parlament Europejski i Radę dnia 24 stycznia 2000 r. (decyzja
nr 253/2000/WE). Program obejmuje okres od 2000 do 2006 roku. Szczegółowe cele programu „Socrates”
są następujące:

— wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji na wszystkich poziomach kształcenia i ułatwienie szero-
kiego, ponadnarodowego dostępu do zasobów edukacyjnych w Europie przy jednoczesnym wspieraniu
równości szans we wszystkich dziedzinach edukacji,

— wspieranie ilościowej i jakościowej poprawy znajomości języków Unii Europejskiej, w szczególności
języków, które są mniej powszechnie używane i nauczane,

— wspieranie współpracy i mobilności w dziedzinie edukacji,

— promowanie innowacji w rozwoju metod i materiałów edukacyjnych oraz badanie zagadnień będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie edukacji.

2. Uprawnieni wnioskodawcy

Program „Socrates”obejmuje wszystkie rodzaje i poziomy edukacji:

uczniów, studentów i innych uczących się, pracowników bezpośrednio zaangażowanych w edukację,
wszystkie rodzaje instytucji oświatowych określone przez każdy z krajów uczestniczących, osoby i organy
odpowiedzialne za system i politykę edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z następujących krajów:

— 25 krajów Unii Europejskiej,

— kraje EFTA i EOG; Islandia, Liechtenstein, Norwegia,

— kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia, Turcja.

3. Budżet i czas trwania projektów

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów mogą się znacznie różnić, zależnie od rodzaju
projektu, liczby krajów zaangażowanych i innych czynników.

4. Termin składania wniosków

Termin składania wniosków w zakresie niektórych działań upływa 1 listopada 2005 r.
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5. Dane szczegółowe

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków wraz z formularzami wniosków oraz wskazówkami dla
wnioskodawców można znaleźć pod następującym adresem internetowym:

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html

Wnioski muszą spełniać wszystkie warunki określone w pełnym tekście oraz muszą być składane na
udostępnionych formularzach.
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