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Zaproszenie do składania wniosków EAC/12/06

„Przyznanie dotacji na działania w zakresie rozpowszechniania i wykorzystywania wyników
(konferencje i seminaria) w celu wykorzystania wyników projektów Socrates”

Zawiadomienie o publikacji zaproszenia do składania wniosków w Internecie

(2006/C 56/11)

1. Cele i opis

Celem wezwania do składania wniosków jest przyznanie dotacji na działania mające na celu promowanie
rozpowszechniania i wykorzystywania wyników projektów Socrates. Działanie powinno składać się z
opisanych poniżej trzech etapów. Wsparcie zostanie przyznane jedynie wnioskom spełniającym wyma-
gania wszystkich trzech etapów.

1) Etap przygotowawczy: Określenie potrzeb odbiorców oraz wybranych wyników projektów i ich
wzajemne dopasowanie. Na podstawie analiz stwierdzonych potrzeb odbiorców, należy określić i
wybrać do promocji i wykorzystania wytwory i wyniki co najmniej 3 różnych projektów Socrates z
3 różnych państw.

2) Organizacja wydarzenia. Organizacja konferencji/warsztatów/interaktywnych „sesji dopasowujących” w
celu połączenia podaży i popytu. Należy doprowadzić do interaktywnej wymiany między koordynato-
rami projektów i odbiorcami w celu ułatwienia przekazu i wykorzystywania wyników projektu do
spełniania potrzeb nowych użytkowników.

3) Etap końcowy: Działania uzupełniające. Propozycje działań uzupełniających mających na celu
ułatwienie przekazu i opracowanie wskaźników pomiaru efektu wydarzenia.

2. Kwalifikujący się kandydaci

Wnioski o dotację w ramach niniejszego wezwania mogą składać w szczególności uniwersytety, instytucje
kształcące nauczycieli, szkoły, organizacje prowadzące kształcenie osób dorosłych, organizacje i spółki
europejskie, krajowe, regionalne, lokalne, branżowe i pośredniczące, w tym sieci europejskie, spełniające
kryteria kwalifikacyjne, prowadzące działalność w dziedzinie kształcenia i szkoleń i pragnące zorganizować
wydarzenie poświęcone rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników w konkretnych dziedzinach obję-
tych niniejszym wezwaniem do składania wniosków. Wnioskodawcy powinni posiadać osobowość prawną
od co najmniej 3 lat oraz muszą mieć siedzibę w jednym z wymienionych poniżej państw:

25 Państw Członkowskich UE, państwa EFTA/EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), państwa kandy-
dujące (Bułgaria, Rumunia, Turcja).
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3. Budżet i czas trwania projektu

Budżet dostępny dla tego projektu wynosi 700 000 EUR. Na podstawie tej kwoty Dyrekcja Generalna ds.
Edukacji i Kultury przewiduje wsparcie poszczególnych projektów maksymalną kwotą dotacji nieprzekra-
czającą 100 000 EUR, do maksymalnej wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych. Ok. 10-20 % budżetu
należy przeznaczyć na sfinansowanie działań uzupełniających (Etap 3).

Działania muszą się rozpocząć między 1 listopada 2006 r. a 31 grudnia 2006 r.

Czas trwania projektów zasadniczo nie powinien przekroczyć 12 miesięcy.

4. Termin ostateczny

Wnioski należy składać do Komisji najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2006 r.

5. Dodatkowe informacje

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

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/download_en.html#call

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

Wszelkie pytania na temat dodatkowych informacji prosimy kierować na adres: EAC-B1-CALL-EAC/12/
06@cec.eu.int
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