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1. Cele i opis

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie wdrażania projektów mających na celu
przyczynienie się do rozwoju reformy szkolnictwa wyższego. Rodzaje działalności kwalifikujące się do
zaproszenia obejmują priorytetowe dziedziny reformy programowej, reformy finansowania i zarządzania,
jak również seminaria i konferencje poświęcone tym dziedzinom. Postępując w ten sposób Komisja pragnie
przyczynić się do realizacji priorytetów określonych w sekcji Edukacja i szkolenia 2010 agendy dla strategii
lizbońskiej (1), jak również do priorytetów procesu bolońskiego określonych przez ministrów właściwych
do spraw edukacji w Komunikacie berlińskim i w Komunikacie z Bergen (2).

Projekty wybrane w ramach niniejszego zaproszenia otrzymają wsparcie finansowe w ramach działania 8
programu Socrates: Działania towarzyszące, działania podnoszące świadomość w celu wspierania współ-
pracy w dziedzinie nauczania (3).

2. Kandydaci kwalifikujący się do zaproszenia

Wnioskodawcami powinny być stowarzyszenia, sieci lub konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego lub
inne instytucje działające w sektorze szkolnictwa wyższego, których członkami są co najmniej trzy
państwa biorące udział w programie Socrates.

Kwalifikują się wnioski złożone przez osoby prawne zarejestrowane w jednym z poniżej wyszczególnio-
nych państw, biorących udział w programie Socrates:

— państwa członkowskie UE 25

— państwa EFTA i EEA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

— państwa przystępujące: Bułgaria, Rumunia

— państwa kandydackie: Turcja.

3. Budżet i czas trwania projektu

Ogólny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania
ofert wynosi około 3 000 000 mln EUR. Pomoc finansowa ze strony Komisji nie może przekroczyć 85 %
ogółu kosztów kwalifikowanych. Poziom przyznanych subsydiów najprawdopodobniej będzie się znacznie
różnił, w zależności od rodzaju projektu, liczby biorących w nim udział partnerów itp. Działania w ramach
projektów należy rozpocząć pomiędzy dniem 1 września a dniem 1 grudnia 2006 r. Maksymalny czas
trwania projektów wynosi 24 miesiące.

4. Termin ostateczny

Wnioski należy składać do Komisji najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2006 r.
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(1) Priorytety szkolnictwa wyższego opisano w komunikacie Komisji Mobilizowanie potencjału intelektualnego Europy:
umożliwienie uniwersytetom pełnego uczestnictwa w realizacji strategii lizbońskiej, COM 5005 (152).

(2) Komunikaty znajdują się na stronie http://www.dfes.gov.uk/bologna.
(3) Decyzja nr 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 stycznia 2000 r. ustanawiająca drugi etap

wspólnotowego programu działań w dziedzinie edukacji „Socrates” (Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 1-15). Artykuł 3 ust.
1 oraz załącznik, sekcja II, działanie 8: Działania towarzyszące pkt 1. a), L 28/12.



5. Informacje szczegółowe

Pełny tekst zaproszenia do składania ofert oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie:

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

Wnioski muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w pełnym tekście. Należy je złożyć na przygoto-
wanym w tym celu formularzu.
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