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KOMISJA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — DG EAC/36/2006

Współpraca UE-USA w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego

Program ATLANTIS
(Actions for Transatlantic Links and Academic Networks in Training and Integrated Studies)

Zawiadomienie o publikacji zaproszenia do składania wniosków w Internecie

(2006/C 128/12)

1. Cele i opis

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie lepszego zrozumienia i interakcji
między narodami państw członkowskich UE i Stanów Zjednoczonych, z uwzględnieniem lepszej znajo-
mości ich języków, kultur i instytucji oraz poprawy jakości szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szko-
lenia w UE i w Stanach Zjednoczonych. W ramach niniejszego zaproszenia możliwe są dwa rodzaje
działań:

Projekty konsorcjów na rzecz studiów transatlantyckich

Działanie to zapewnia wsparcie dla konsorcjów instytucji szkolnictwa wyższego z UE i Stanów Zjednoczo-
nych (dalej zwanych „konsorcjami”) w celu wdrożenia mieszanych/podwójnych lub wspólnych programów
uniwersyteckich, zwanych w niniejszym dokumencie „studiami transatlantyckimi”. Wsparcie może obej-
mować granty na mobilność dla studentów i członków kadry akademickiej („wydział”).

Środki w ramach danej polityki

Działanie to zapewnia wsparcie dla wielostronnych projektów i działań UE i Stanów Zjednoczonych
mających służyć wzmocnieniu współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodo-
wego.

2. Uprawnieni wnioskodawcy

Składanie wniosków o dotację w ramach niniejszego zaproszenia jest otwarte dla instytucji szkolnictwa
wyższego oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego. W zakresie środków w ramach danej polityki
zaproszenie jest również otwarte dla innych organizacji, takich jak agencje akredytacyjne, agencje lub orga-
nizacje edukacyjne, przedsiębiorstwa prywatne, grupy branżowe i biznesowe, organizacje pozarządowe,
instytuty badawcze oraz organizacje zawodowe. Kwalifikujący się wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w
jednym z 25 krajów Unii Europejskiej.

3. Budżet i czas trwania projektów

Budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się na 4 mln EUR, przy czym większość
środków budżetowych będzie przeznaczona na projekty konsorcjów na rzecz studiów transatlantyckich.

Przewiduje się, że w 2006 r. sfinansowane zostanie około pięciu (5) projektów dotyczących studiów i
niewielka liczba projektów dotyczących środków w ramach danej polityki.
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Maksymalna kwota finansowania ze strony UE będzie wynosić 696 000 EUR w przypadku 4-letniego
projektu konsorcjum dotyczącego studiów transatlantyckich i 50 000 EUR w przypadku 2–letniego środka
w ramach danej polityki. Planuje się, że działania związane z projektami zostaną rozpoczęte w listopadzie
2006 r. Czas trwania projektu konsorcjum na rzecz studiów transatlantyckich wynosi 48 miesięcy, a
środka w ramach danej polityki — 24 miesiące.

4. Termin ostateczny

Wnioski należy przesyłać do Komisji najpóźniej do dnia 7 lipca 2006 r.

5. Dalsze informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe i załączniki są dostępne na
następującej stronie internetowej:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/call_en.html

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/calls/callg_en.html

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: eac-3C-cooperation@cec.eu.int.
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