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mobilności oraz wspólnych projektów w zakresie stopni naukowych 

(2010/C 138/08) 

1. Cele i opis 

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie zrozumienia między narodami UE 
i krajów partnerskich z uwzględnieniem lepszej znajomości języków, kultur i instytucji oraz poprawa jakości 
szkolnictwa wyższego oraz szkolenia poprzez stymulowanie zrównoważonych partnerstw pomiędzy szkol
nictwem wyższym a instytucjami szkoleniowymi w Europie i krajach partnerskich. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Składanie wniosków o dotację w ramach niniejszego zaproszenia jest otwarte dla instytucji szkolnictwa 
wyższego i instytucji szkoleniowych oraz konsorcjów instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji szko
leniowych. 

Kwalifikujący się wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z krajów partnerskich i w jednym z 27 
państw członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku program koncentruje się na współpracy z Australią 
i Republiką Korei. 

3. Kwalifikujące się działania 

Niniejsze zaproszenie obejmuje dwa rodzaje działań – wspólne projekty w zakresie mobilności oraz 
wspólne projekty w zakresie stopni naukowych. 

W przypadku wspólnych projektów w zakresie mobilności wsparcie przyznawane jest w celu umożliwienia 
konsorcjom instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji szkoleniowych z UE i kraju partnerskiego realizację 
wspólnych programów edukacyjnych i szkoleniowych oraz wdrażanie mobilności studentów i członków 
wydziałów. Wsparcie to obejmuje finansowanie w postaci kwot ryczałtowych na administrację i granty dla 
studentów oraz pracowników akademickich i pracowników administracyjnych. Konsorcjum składające 
wniosek dotyczący wspólnego projektu w ramach ICI-ECP w zakresie mobilności musi obejmować co 
najmniej 3 instytucje szkolnictwa wyższego lub instytucje szkoleniowe z 3 różnych państw członkowskich 
UE oraz co najmniej 2 takie instytucje z kraju partnerskiego. Maksymalny czas trwania wspólnego projektu 
w zakresie mobilności wynosi 36 miesięcy. 

W przypadku wspólnych projektów w zakresie stopni naukowych wsparcie przyznawane jest w celu 
tworzenia i wdrażania dwustronnych lub wspólnych programów w zakresie stopni naukowych. Wsparcie 
to obejmuje finansowanie w postaci kwot ryczałtowych na prace rozwojowe i administrację i granty dla 
studentów oraz pracowników akademickich i pracowników administracyjnych. Konsorcjum składające 
wniosek dotyczący wspólnego projektu w ramach ICI-ECP w zakresie stopni naukowych musi obejmować 
co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego lub instytucje szkoleniowe z 2 różnych państw członkow
skich UE oraz co najmniej 2 takie instytucje z kraju partnerskiego. Maksymalny czas trwania wspólnego 
projektu w zakresie stopni naukowych wynosi 48 miesięcy.
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Rozpoczęcie działań planuje się na listopad 2010 r. 

4. Kryteria przyznania dotacji 

W celu określenia ogólnego wyniku dotyczącego jakości każdego kwalifikującego się wniosku stosowane 
będą następujące kryteria jakościowe: 

Znaczenie projektu dla stosunków pomiędzy UE a krajami partnerskimi (stanowiące 25 % całkowitego 
wyniku) zostanie określone na podstawie: 

a) istotności wniosku dla celów zaproszenia; 

b) wartości dodanej programu badań w proponowanej dziedzinie i zawodzie z punktu widzenia stosunków 
pomiędzy UE i krajem partnerskim. 

Wkład w jakość i doskonałość (stanowiący 25 % całkowitego wyniku) zostanie określony na podstawie: 

a) prawdopodobnego wkładu projektu w jakość, doskonałość i innowację w zakresie edukacji; 

b) znaczenia projektu w zakresie poprawy metod nauczania i dalszych możliwości edukacyjnych/zawodo
wych dla studentów; 

c) zakresu definicji akademickiego systemu kontroli jakości i jego skuteczności w zakresie zapewniania 
udziału w doskonałości akademickiej. 

Jakość wdrożenia projektu (stanowiąca 50 % ogólnego wyniku) określona na podstawie: 

a) dobrze zdefiniowanych mechanizmów współpracy i struktur administracyjnych funkcjonującego partner
stwa; 

b) bilansu integracji planu mobilności lub planu stopni naukowych pośród instytucji partnerskich; bilansu 
proponowanych przepływów mobilności; 

c) zasadności stosowania mechanizmów wyboru studentów w oparciu o przejrzystość, równość i zasługi 
oraz wspólne standardy uzgodnione przez partnerstwo do wspólnych procedur składania wniosków, 
dopuszczenia do wyboru i przeprowadzania egzaminów; 

d) zasadności i jasności ustaleń w zakresie punktów akademickich i transferu punktów oraz stopnia 
zgodności z ECTS; 

e) jakości zasobów przeznaczonych na przyjęcie zagranicznych studentów i członków wydziałów; 

f) jakości planu językowego; 

g) jakości systemu monitoringu i oceny; 

h) jakości działań w zakresie rozpowszechniania oraz 

i) jakości planu rozwoju i trwałości. 

5. Budżet 

Dostępny budżet szacuje się na około 2,45 mln EUR. Porównywalne środki zostaną zapewnione przez kraje 
partnerskie zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do każdego z tych krajów. Oczekuje się, że w 2010 
r. zostaną sfinansowane 3–4 projekty UE-Australia i 3–4 projekty UE-Korea, z czego co najmniej dwa mają 
być wspólnymi projektami w zakresie stopni naukowych. 

Maksymalna kwota finansowania po stronie UE to 465 000 EUR na czteroletni wspólny projekt w zakresie 
stopni naukowych, 232 500 EUR na trzyletni wspólny projekt w zakresie mobilności obejmujący trzy 
instytucje unijne oraz 310 000 EUR na trzyletni wspólny projekt w zakresie mobilności obejmujący co 
najmniej cztery instytucje unijne. 

6. Termin 

Wnioski należy składać zarówno do UE, jak i do instytucji wdrażających w Australii (Australijski Departa
ment Edukacji – DEEWR) i Republice Korei (Ministerstwo Edukacji, Nauki i Technologii – MEST).
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Wnioski w imieniu głównej instytucji unijnej należy przesłać Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego najpóźniej do dnia 6 września 2010 r. Wnioski opatrzone stemplem 
pocztowym z późniejszą datą nie będą brane pod uwagę. Wnioski należy przesyłać na następujący adres: 

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

Wnioski w imieniu głównej instytucji unijnej należy składać na odpowiednim formularzu, należycie wypeł
nionym, opatrzonym datą i podpisanym przez osobę upoważnioną do zawierania prawnie wiążących 
zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek. 

Wnioski dotyczące Australii oraz odpowiednie dokumenty należy wysłać przesyłką poleconą na następujący 
adres: 

Mr Steve Nerlich 
Director 
Research, Analysis and Europe Section (C72NB3) 
Department of Education, Employment and Workplace Relations 
GPO Box 9880 
Canberra ACT 2601 
AUSTRALIA 

Wnioski dotyczące Korei odpowiednie dokumenty należy wysłać przesyłką poleconą na następujący adres: 

ICI Education Co-operation Programme 
Youngki YOON, Deputy Director 
Global Human Resource Division 
Ministry of Education, Science and Technology 
55, Sejong-no, Jongno-gu, Seoul 
REPUBLIC OF KOREA 110-760 

7. Dodatkowe informacje 

Wskazówki oraz odpowiednie formularze do składania wniosków znajdują się na następującej stronie 
internetowej: 

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/index_en.htm 

Wnioski należy składać na przeznaczonym do tego celu formularzu; muszą zawierać wszystkie załączniki 
i wymagane informacje.
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