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PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/21/08

Dotyczące wdrożenia Okna Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus Region Azji w roku akade-
mickim 2008/2009

Program działań Wspólnoty na rzecz promocji współpracy pomiędzy szkołami wyższymi oraz
wymiany studentów, badaczy i kadry naukowej z państw członkowskich UE i państw trzecich

(2008/C 184/08)

1. Cele i opis

Okno Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus ma na celu wzajemne wzbogacenie i lepsze zrozumienie
pomiędzy Unią Europejską i państwami trzecimi. Program został opracowany w celu wzmocnienia współ-
pracy instytucjonalnej szkół wyższych między Unią Europejską a państwami trzecimi poprzez mobilność
rozumianą jako wymiana studentów i pracowników naukowych w celu studiowania, nauczania, prowadzenia
szkoleń i badań.

Program pokryje następujące działania i koszty:

Ustanowienie partnerstw instytucjonalnych pomiędzy szkołami wyższymi w Unii Europejskiej i państwach
trzecich obejmujących dwa rodzaje działalności:

— organizację mobilności indywidualnej studentów, badaczy oraz pracowników naukowych szkół
wyższych,

— wdrożenie mobilności indywidualnej. Rodzaje mobilności i szkół objętych niniejszym zaproszeniem:

— studenci: studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i postdoktoranckie,

— pracownicy akademiccy: wymiana w celu nauczania, praktycznych szkoleń i badań.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy i beneficjenci

Wnioskodawcy to europejskie uniwersytety lub szkoły wyższe posiadające partnerstwo z maksymalnie
20 instytucjami partnerskimi.

W skład partnerstw wchodzą europejskie szkoły wyższe będące w posiadaniu Karty Erasmusa przed publi-
kacją niniejszego zaproszenia oraz uznane i akredytowane przez władze krajowe szkoły wyższe w
państwach trzecich.
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3. Kwalifikujące się kraje

Kraje kwalifikujące się do działań objętych niniejszym zaproszeniem to:

— 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,

— kraje kandydujące do Unii Europejskiej Chorwacja i Turcja oraz państwa EOG (Islandia, Liechtenstein i
Norwegia),

— następujące państwa azjatyckie: Afganistan, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesz, Kambodża, Sri Lanka,
Indie, Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia, Chiny, Korea Północna, Birma i Malediwy.

4. Dostępny budżet

Szacowana kwota ogółem przeznaczona na działania objęte niniejszym zaproszeniem dotyczącym regionu
Azji wynosi 11 085 700 EUR.

Okno geograficzne Liczba partnerstw, które mają
być dofinansowane

Szacowana maksymalna
wysokość dotacji na jedno

partnerstwo

Region Azji 2 5 542 850 EUR

5. Termin

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2008 r.

6. Dalsze informacje

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

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

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