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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA 24/13 

Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa w ramach ICI 

Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia między: Unią Europejską a Australią, 
Unią Europejską a Japonią oraz Unią Europejską a Republiką Korei 

Zaproszenie do składania wniosków na 2013 r. dotyczących wspólnych projektów w zakresie 
mobilności (JMP) oraz wspólnych projektów w zakresie stopni naukowych (JDP) 

(2013/C 373/10) 

1. Cele i opis 

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie wzajemnego 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 part
nerstw pomiędzy szkolnictwem wyższym a instytucjami szkoleniowymi w Europie i krajach partnerskich. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Składanie wniosków w ramach niniejszego zaproszenia jest otwarte dla konsorcjów instytucji szkolnictwa 
wyższego i (lub) instytucji zawodowych i szkoleniowych szkolnictwa pomaturalnego. 

Kwalifikujący się wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z krajów partnerskich i w jednym 
z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. 

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 (JMP) wsparcie przyznawane jest w celu umoż
liwienia konsorcjom instytucji zawodowych i szkoleniowych szkolnictwa pomaturalnego lub instytucji 
szkolnictwa wyższego z UE i kraju partnerskiego realizację wspólnych programów edukacyjnych i szkole
niowych 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 2 zawodowe pomaturalne instytucje szkole
niowe lub instytucje szkolnictwa wyższego z 2 różnych państw członkowskich UE oraz co najmniej 2 takie 
instytucje z kraju partnerskiego. Maksymalny czas trwania wspólnego projektu w zakresie mobilności 
wynosi 36 miesięcy. Szczególny nacisk zostanie położony na projekty uwzględniające staże i praktyki. 

W przypadku wspólnych projektów w zakresie stopni naukowych (JDP) 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, jak również 
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 z 2 różnych państw członkowskich UE oraz co
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najmniej 2 instytucje z kraju partnerskiego. Maksymalny czas trwania wspólnego projektu w zakresie stopni 
naukowych wynosi 48 miesięcy. Szczególny nacisk zostanie położony na wnioski dotyczące wspólnych 
projektów w zakresie stopni naukowych. 

Rozpoczęcie działań planuje się na październik 2014 r. 

4. Kryteria przyznania dotacji 

A. Znaczenie projektu dla stosunków pomiędzy UE a krajami partnerskimi oraz wkład w jakość i doskonałość (20 %) 
zostaną określone na podstawie: 

a) istotności wniosku dla celów zaproszenia i dla stosunków pomiędzy UE i krajem partnerskim; 

b) wkładu projektu w jakość, doskonałość i innowację w zakresie edukacji w danej dziedzinie. 

B. Jakość wdrożenia projektu (80 %) zostanie określona na podstawie: 

c) zarządzania partnerstwem i współpracy między partnerami; 

d) systemu mobilności studentów; 

e) ustaleń w zakresie transferu i uznawania punktów akademickich; 

f) przyjmowania studentów i członków wydziału, usług dla studentów, przygotowania językowego 
i kulturowego; 

g) systemu mobilności członków wydziału; 

h) planu oceny; 

i) planu rozpowszechniania; 

j) planu rozwoju i trwałości. 

5. Budżet 

Dostępny budżet UE wynosi około 2,2 mln EUR. Porównywalne środki zostaną zapewnione przez kraje 
partnerskie zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do każdego z tych krajów ( 1 ). 

Maksymalna kwota finansowania po stronie UE to 350 000 EUR na czteroletni projekt JDP obejmujący 
dwie lub więcej instytucji unijnych oraz 190 000 EUR na trzyletni projekt JMP obejmujący dwie instytucje 
unijne lub 197 500 EUR na trzyletni JMP projekt obejmujący trzy lub więcej instytucji unijnych. 

6. Termin 

Wnioski należy składać zarówno do UE, jak i do instytucji wdrażających w Australii (australijski rząd – 
Departament Szkolnictwa – Australian Department of Education), Japonii (Japońska Organizacja Obsługi 
Studentów – Japan Student Services Organisation – JASSO) i Republice Korei (Narodowa Fundacja Badań 
Korei – National Research Foundation of Korea – NRF). 

Wnioski w imieniu głównej instytucji unijnej należy przesłać Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego najpóźniej do dnia 15 maja 2014 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 ECP Call for proposals 24/13 
BOUR 02/17 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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( 1 ) Wspólne projekty będą finansowane w miarę dostępności budżetu w danym kraju partnerskim.



Wnioski dotyczące UE w imieniu głównej instytucji unijnej należy składać na odpowiednim formularzu, 
należycie wypełnionym, 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: 

The Director, Strategic Policy, Europe & Americas 
International and Infrastructure Group 
Department Education 
GPO Box 9880 
Canberra ACT 2601 
AUSTRALIA 

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

Tetsuya Yamamoto 
Director 
Student Exchange Support Division 
Student Exchange Department 
Japan Student Services Organisation (JASSO) 
2-2-1 Aomi, Koto-ku 
Tokyo 135-8630 
JAPAN 

Wnioski dotyczące Republiki Korei: https://ernd.nrf.re.kr/index.do 

7. Dodatkowe informacje 

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

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php 

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

PL 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373/29

https://ernd.nrf.re.kr/index.do
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

	Zaproszenie do składania wniosków – EACEA 24/13 Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa w ramach ICI Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia między: Unią Europejską a Australią, Unią Europejską a Japonią oraz Unią Europejską a Republiką Korei Zaproszenie do składania wniosków na 2013 r. dotyczących wspólnych projektów w zakresie mobilności (JMP) oraz wspólnych projektów w zakresie stopni naukowych (JDP) (2013/C 373/10)

