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1. Cele 

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest: 

— wspieranie projektów współpracy ponadnarodowej dotyczących opracowywania oraz wdrażania spój
nych i kompleksowych działań o charakterze edukacyjnym lub innych środków polityki w celu zwięk
szenia liczby uczniów pochodzenia romskiego zdobywających wykształcenie w ramach programów 
kształcenia ogólnego lub kształcenia i szkolenia zawodowego oraz podniesienia poziomu ich wykształ
cenia, 

— wspieranie działań sieci na rzecz upowszechniania najbardziej udanych doświadczeń oraz łączenie 
działań edukacyjnych i innych środków polityki w celu ułatwienia społecznej integracji dzieci 
i uczniów pochodzenia romskiego. 

Podstawą dla niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest decyzja LLP obejmująca swym zakresem 
lata 2007–2013. Cele szczegółowe decyzji LLP są wymienione w art. 1 ust. 3 decyzji ( 1 ). 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe zajmujące się integracją Romów, inne organy publiczne 
i organizacje zrzeszające zainteresowane strony, ministerstwa krajowe odpowiedzialne za kształcenie 
i szkolenie, szkoły oraz inne ośrodki szkolenia działające w państwach członkowskich. 

Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z następujących krajów: 

— 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, 

— państwa EOG/EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, 

— państwa kandydujące: Chorwacja, Turcja. 

3. Kwalifikujące się działania i czas ich trwania 

— szkolenie nauczycieli i mediatorów społecznych, 

— projekty współpracy ukierunkowane na budowanie potencjału, 

— projekty współpracy (np. wzajemne i partnerskie uczenie się, rozszerzanie lub generalizowanie najlep
szych praktyk pedagogicznych, wychowawczych oraz praktyk z zakresu pracy z uczniami mającymi 
problemy w nauce),
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( 1 ) Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program 
działań w zakresie uczenia się przez całe życie. Zob. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2006:327:0045:0068:PL:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:PL:PDF


— działania z zakresu upowszechniania i uświadamiania, mogące również zawierać elementy dotyczące 
równości szans i kształcenia obywatelskiego, 

— tworzenie sieci kontaktów. 

Maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy. Działania należy rozpocząć pomiędzy dniem 
1 stycznia 2012 r. a dniem 31 marca 2012 r. 

4. Kryteria przyznawania dotacji 

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria: 

— istotność (waga 40 %), 

— jakość planu działania (waga 10 %), 

— metodologia (waga 10 %), 

— konsorcjum (waga 10 %), 

— stosunek korzyści i kosztów (waga 10 %), 

— wpływ i europejska wartość dodana (10 %), 

— jakość planu waloryzacji (rozpowszechnianie i zastosowanie wyników) (waga 10 %). 

5. Budżet 

Całkowity budżet przeznaczony na ten program wynosi 584 000 EUR, a maksymalna wysokość dotacji na 
projekt to 150 000 EUR. 

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. 

6. Termin składania wniosków 

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 16 września 2011 r. (decyduje data stempla 
pocztowego). 

7. Dodatkowe informacje 

Szczegółowe wytyczne dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków oraz pakiet dokumentów 
zgłoszeniowych znajdują się na następującej stronie internetowej: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_roma_2011_en.php 

Wnioski należy składać na przeznaczonych do tego formularzach i powinny one zawierać wszystkie 
wymagane załączniki i informacje określone w szczegółowych wytycznych.
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