
Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/06/08 na wdrożenie działania 4 w roku 2008
Erasmus Mundus program działań Wspólnoty na rzecz podniesienia jakości w szkolnictwie
wyższym i promowania porozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi

(2008/C 55/13)

Należy pamiętać, że realizacja niniejszego zaproszenia do składania wniosków zależy od przy-
jęcia przez Komisję rocznego planu prac dotyczącego programu Erasmus Mundus w 2008 r.

1. Cele i opis

Ogólnym celem programu Erasmus Mundus jest podniesienie jakości szkolnictwa wyższego w Europie
poprzez wspieranie współpracy z krajami trzecimi, zmierzającej do poprawy rozwoju zasobów ludzkich
oraz promowania dialogu i zrozumienia pomiędzy narodami i kulturami.

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące działania:

— projekty związane z promowaniem europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie,

— projekty przygotowane z myślą o poprawie dostępności europejskiego szkolnictwa wyższego, ułatwianiu
mobilności w Europie studentom z państw trzecich lub polepszaniu usług skierowanych do studentów z
krajów zagranicznych,

— projekty lub badania związane z uznawaniem punktów, stopni naukowych i kwalifikacji, z nastawieniem
na uznawanie na potrzeby akademickie i rynku pracy,

— projekty mające na celu analizę trendów i ewolucji w szkolnictwie wyższym w perspektywie międzyna-
rodowej,

— projekty służące nawiązaniu więzi między szkolnictwem wyższym a badaniami naukowymi oraz między
szkolnictwem wyższym a biznesem oraz wykorzystaniu, na ile możliwe, potencjalnych synergii,

— międzynarodowe sieci tematyczne: sieci tematyczne programu Erasmus mogą ubiegać się o dodatkowe
dotacje na rozszerzenie zasięgu na instytucje z państw trzecich.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

— Instytucje szkolnictwa wyższego ze wszystkich państw na świecie. W art. 2 decyzji w sprawie programu
znajduje się definicja „instytucji szkolnictwa wyższego” w brzmieniu: „instytucja szkolnictwa wyższego”
oznacza każdą instytucję, która zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktykami przyjętymi w
danym kraju, przyznaje kwalifikacje lub tytuły na poziomie szkolnictwa wyższego, niezależnie od nazwy
takiej placówki.

— Inne podmioty publiczne lub prywatne działające w obszarze szkolnictwa wyższego ze wszystkich
państw na świecie.

3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na finansowanie projektów szacuje się na 3,3 mln EUR. Pomoc finansowa
nie może przekroczyć 75 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Kwoty dotacji będą uzależnione od rozmiaru projektu. Projekty muszą rozpocząć się w terminie od 1 listo-
pada do 15 grudnia 2008 r., a ich maksymalny czas trwania wynosi 3 lata.

4. Termin zgłoszeń

Wnioski należy składać najpóźniej do 15 maja 2008 r.

5. Dodatkowe informacje

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

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnej wersji zaproszenia i należy złożyć je na przezna-
czonym do tego celu formularzu.
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