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1. CELE I OPIS 

Ogólnym celem programu oraz niniejszego zaproszenia jest wspieranie wzajemnego zrozumienia między 
narodami Unii Europejskiej i Kanady obejmującego lepszą znajomość ich języków, kultur i instytucji oraz 
poprawa jakości zasobów ludzkich, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Kanadzie. 

2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY 

Składanie wniosków o dotację w ramach niniejszego zaproszenia jest otwarte dla instytucji szkolnictwa 
wyższego oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego. Kwalifikujący się wnioskodawcy muszą mieć 
siedzibę w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Za każdy projekt powinna odpowiadać jedna główna instytucja UE i jedna główna instytucja w Kanadzie, 
które są również odpowiedzialne za składanie wspólnego wniosku i zarządzanie projektem. Główne insty
tucje powinny być instytucjami szkolnictwa wyższego lub instytucjami szkoleniowymi. 

Konsorcjum musi składać się łącznie z co najmniej czterech instytucji, tzn. po dwie z UE i Kanady. 
Instytucje, o których mowa powyżej, mogą być zarówno instytutami szkolnictwa wyższego, jak 
i instytucjami szkoleniowymi, albo połączeniem obydwu, w zależności od projektu. 

Dodatkowym wymogiem jest, aby instytucje pochodziły z dwóch różnych państw członkowskich UE 
i z dwóch różnych prowincji kanadyjskich. 

3. KWALIFIKUJĄCE SIĘ DZIAŁANIA 

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków funkcjonują dwa rodzaje działań, mianowicie 
programy: „Translantyckie partnerstwa w zakresie wymiany” i „Partnerstwa w zakresie studiów transatlan
tyckich”. 

W przypadku projektów „Transatlantyckich partnerstw w zakresie wymiany” (TEP) zapewnione jest 
wsparcie dla konsorcjów instytucji akademickich, instytucji kształcenia oraz szkolenia z UE i Kanady, w celu 
realizacji wspólnych badań i programów szkoleniowych oraz urzeczywistniania mobilności studentów 
i wykładowców. Pomoc obejmuje wsparcie dla administracji, stypendia dla studentów, pracowników akade
mickich i administracyjnych. Maksymalny czas trwania projektów TEP wynosi 36 miesięcy. 

Szczegółowy opis działań znajduje się w przewodniku programowym w sekcji 5. 

W przypadku „Partnerstw w zakresie studiów transatlantyckich” (TDP) pomoc przeznaczona jest na 
opracowanie i wdrożenie podwójnych lub wspólnych programów akademickich. Wsparcie obejmuje pomoc 
dla prac badawczo-rozwojowych i administracji oraz dotacje dla studentów, pracowników naukowych 
i administracyjnych. Maksymalny czas trwania projektów TDP wynosi 48 miesięcy. 

Szczegółowy opis działań znajduje się w przewodniku programowym w sekcji 6. 

Rozpoczęcie działań zaplanowano na okres od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., 
a zakończenie do dnia 31 grudnia 2014 r.. 

4. KRYTERIA PRZYZNANIA WSPARCIA 

Podczas ogólnej oceny jakościowej wniosków stosowane będą dwa następujące kryteria przyznawania 
dotacji: 

4.1. Znaczenie projektu 

Kryterium „znaczenie projektu” stanowi 30 % ogólnego wyniku dotyczącego jakości.
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4.2. Jakość planu projektu i ustalenia w zakresie zarządzania nim 

Kryterium „jakość” stanowi 70 % ogólnego wyniku dotyczącego jakości, a szczegółowe kryteria przyznania 
wsparcia ujęto w trzech następujących grupach: innowacyjność i metodologia projektu (25 %), konsorcjum 
projektu (25 %) i mobilność (20 %). 

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania wsparcia znajdują się w przewodniku progra
mowym w sekcji 7. 

Podczas dokonywania ostatecznego wyboru główna uwaga będzie zwrócona na wspieranie szeregu zróż
nicowanych instytucji, przedmiotów i obszarów geograficznych w UE i Kanadzie. 

5. BUDŻET 

Dostępny budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 1 974 000 EUR. Przewiduje się, 
że w 2010 r. fundusze zostaną przyznane około trzem projektom w ramach „Partnerstwa w zakresie 
studiów transatlantyckich” (TDP) i pięciu projektom „Partnerstwa o wymiarze transatlantyckim” (TEP). 
Przewiduje się, że dwa z pięciu projektów TEP będą koncentrować się na szkoleniu zawodowym, pod 
warunkiem, że będą spełniały zadowalające kryteria jakościowe. Maksymalna kwota finansowania przez UE 
wynosi 428 000 EUR dla czteroletniego projektu TDP i 138 000 EUR dla trzyletniego projektu TEP. 

6. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Zgłoszenia należy składać zarówno w UE, jak i w Kanadzie. Wnioski w imieniu głównych instytucji UE 
należy przesłać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego najpóźniej do 
dnia 24 marca 2010 r. 

Wnioski wysłane po upływie powyższego terminu nie zostaną rozpatrzone (decyduje data stempla poczto
wego). Wnioski należy przesłać na następujący adres: 

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
EU-CANADA Call 2010 
Avenue du Bourget 1 — BOUR 02/17 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Wnioski w imieniu głównych instytucji UE muszą zostać złożone na odpowiednim formularzu, należycie 
wypełnione, podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu 
organizacji składającej wniosek i opatrzone datą. 

Wnioskodawcy z Kanady powinni wysłać wnioski na następujący adres w Kanadzie: 

Canada-EU Programme for Cooperation in Higher Education, Training and Youth 
International Academic Mobility 
Learning Branch 
Human Resources and Skills Development Canada 
200 Montcalm Street, Tower 2, Ground Floor 
Gatineau, Québec 
K1A OJ9 
CANADA 

7. DODATKOWE INFORMACJE 

Przewodnik programowy i formularze wniosków są dostępne na następującej stronie internetowej: http:// 
eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm Wnioski należy składać na przeznaczonym do tego formu
larzu i powinny one zawierać wszystkie wymagane załączniki i informacje.
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