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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 znajomości
ich języków, kultur i instytucji oraz poprawy jakości szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia
zawodowego w UE i w Stanach Zjednoczonych. W ramach niniejszego zaproszenia możliwe są trzy 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
studiów, zwanych w niniejszym dokumencie „studiami transatlantyckimi”. Wsparcie może obejmować
dotacje na mobilność dla studentów i wydziałów.

Projekty wspierające mobilność

Działanie to zapewnia finansowanie rozwoju międzynarodowych programów nauczania obejmujących krót-
koterminową mobilność transatlantycką, niezwiązaną bezpośrednio z uzyskaniem mieszanego/podwójnego
dyplomu. Konsorcja starające się o uzyskanie wsparcia w ramach takiego projektu muszą udowodnić swoje
osiągnięcia we współpracy i wymianie transatlantyckiej, w tym w projektach finansowanych w ramach
poprzednich umów między UE i USA. Wsparcie obejmuje stypendia wspierające mobilność dla studentów i
wydziałów.

Środki w ramach danej polityki

Działanie to zapewnia wsparcie dla wielostronnych projektów i działań UE i Stanów Zjednoczonych mają-
cych służyć wzmocnieniu współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego.
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2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Składanie wniosków o dotację w ramach niniejszego zaproszenia jest otwarte dla instytucji szkolnictwa
wyższego oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego. W odniesieniu do środków w ramach danej
polityki, zaproszenie jest również otwarte dla innych organizacji, takich jak agencje akredytacyjne, agencje
lub organizacje edukacyjne, przedsiębiorstwa prywatne, grupy branżowe i biznesowe, organizacje pozarzą-
dowe, instytuty badawcze oraz organizacje zawodowe. Kwalifikujący się wnioskodawcy muszą mieć siedzibę
w jednym z 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 2007 r. finansowanie zostanie przyznane sześciu do ośmiu projektom dotyczącym
studiów transatlantyckich, trzem do pięciu projektom wspierającym mobilność oraz trzem do pięciu
projektom dotyczącym środków w ramach danej polityki.

Maksymalna kwota finansowania ze strony UE będzie wynosić 408 000 EUR w przypadku 4-letniego
projektu konsorcjum dotyczącego studiów transatlantyckich, 180 000 EUR w przypadku 4-letniego projektu
wspierającego mobilność i 50 000 EUR w przypadku 2–letniego środka w ramach danej polityki. Początek
działań związanych z projektami jest planowany na listopad 2007 r. Czas trwania projektu konsorcjum na
rzecz studiów transatlantyckich oraz projektu wspierającego mobilność wynosi 48 miesięcy, a środka w
ramach danej polityki — 24 miesiące.

4. Termin zgłoszeń:

Wnioski należy przesyłać do Komisji najpóźniej do dnia 31 maja 2007 r.

5. Dodatkowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe i załączniki są dostępne na
następujących stronach internetowych:

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

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

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: EACEA-EU-US@ec.europa.eu
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