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1. Cele i opis

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie wzajemnego zrozumienia między naro-
dami państw członkowskich UE i Stanów Zjednoczonych, z uwzględnieniem lepszej znajomości ich języków,
kultur i instytucji oraz poprawa jakości rozwoju zasobów ludzkich zarówno w UE, jak i w Stanach Zjedno-
czonych.

W ramach niniejszego zaproszenia możliwe są trzy rodzaje działań, mianowicie:

Działanie 1 — Projekty konsorcjów na rzecz studiów transatlantyckich

Działanie to zapewnia wsparcie dla konsorcjów instytucji szkolnictwa wyższego z UE i
Stanów Zjednoczonych (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 kadry naukowej oraz personelu administracyjnego („wydziałów”).

Działanie 2 — Projekty wspierające mobilność

Działanie to zapewnia finansowanie rozwoju międzynarodowych programów nauczania
obejmujących krótkoterminową mobilność transatlantycką niezwiązaną bezpośrednio z
uzyskaniem mieszanego/podwójnego dyplomu. Wsparcie obejmuje dotacje na mobilność
dla studentów i kadry naukowej oraz personelu administracyjnego („wydziałów”).

Działanie 3 — Środki w ramach danej polityki

Działanie to zapewnia wsparcie dla wielostronnych projektów i działań UE i Stanów Zjed-
noczonych mających służyć wzmocnieniu współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego
oraz szkolenia zawodowego.

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 państw członkowskich Unii Europejskiej.

3. Budżet i czas trwania projektów

Dostępny budżet szacuje się na około 4,5 mln EUR. Większość środków budżetowych będzie przeznaczona
na działanie 1 — projekty konsorcjów na rzecz studiów transatlantyckich. Instytucjom ze Stanów
Zjednoczonych zostaną przyznane środki w porównywalnej wysokości. Przewiduje się, że finansowanie
zostanie przyznane ośmiu projektom dotyczącym działania 1 — w maksymalnej wysokości 408 000 EUR/
428 000 EUR, czterem projektom dotyczącym działania 2 — w maksymalnej wysokości 180 000 EUR oraz
siedmiu projektom dotyczącym działania 3 — w maksymalnej wysokości 70 000 EUR. Czas trwania
projektów w ramach działania 1 i 2 wynosi 4 lata, a projektów w ramach działania 3 — 2 lata.

4. Termin zgłoszeń

Wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego nie
później niż 2 kwietnia 2008 r.
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5. Dodatkowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na następującej
stronie internetowej: http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html. Wnioski muszą speł-
niać wymogi określone w pełnej wersji zaproszenia i należy składać je na przeznaczonym do tego celu
formularzu.
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