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1. Célkitűzések és leírás

A pályázati felhívás általános célkitűzése az EU-tagállamok és az Egyesült Államok népe közötti jobb
megértés és interakció elősegítése – mely magában foglalja nyelvük, kultúrájuk és intézményeik szélesebb
körű ismeretét –, valamint a felsőoktatás, a szakoktatás és szakképzés minőségének javítása az EU-ban és az
Egyesült Államokban. A felhívás keretében három tevékenységi területen lehet pályázni:

Transzatlanti fokozatra irányuló konzorciális projektek

E program európai uniós és USA-beli felsőoktatási intézmények konzorciumai (a továbbiakban: konzorcium)
számára nyújt támogatást kettős vagy közös diplomát nyújtó tanulmányi programok (e dokumentumban:
transzatlanti fokozatok) megvalósításához. A támogatás többek között a diákok és a tanárok számára bizto-
sított mobilitási ösztöndíjak formájában valósulhat meg.

A kiváló teljesítményt támogató mobilitási projektek

E program nemzetközi tantervek kidolgozásával foglalkozó olyan projekteket támogat, amelyeknek részét
képezi rövid távú, kettős vagy közös fokozat adományozásához nem közvetlenül kapcsolódó transzatlanti
mobilitás. Az ilyen projekttel pályázó konzorciumoknak igazolható tapasztalatokkal kell rendelkezniük a
transzatlani együttműködés és csereprogramok területén, beleértve korábbi EU–USA egyezmények keretében
támogatott programokat is. A támogatás többek között a diákok és a tanárok számára biztosított mobilitási
ösztöndíjak formájában valósul meg.

Szakpolitikai célú kezdeményezések

E program olyan többoldalú EU–USA projekteket és tevékenységeket támogat, melyek célja a felsőoktatás és
a szakképzés területén folytatott együttműködés fokozása.
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2. Támogatható pályázók

E felhívás keretében felsőoktatási, szakoktatási és szakképzési intézmények nyújthatják be támogatási
igényüket. A szakpolitikai célú tevékenységek esetében más szervezetek, pl. akkreditációs ügynökségek, okta-
tási intézmények vagy szervezetek, magánvállalkozások, ipari és üzleti csoportok, civil szervezetek, kutatóin-
tézetek és szakmai testületek is pályázhatnak. A támogatható pályázóknak az Európai Unió tagországainak
valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük.

3. Költségvetés és a projekt időtartama

A projektek társfinanszírozására rendelkezésre álló keret mintegy 4 millió euró. Ennek nagyobbik része a
transzatlanti fokozatra irányuló konzorciális projektek támogatását szolgálja.

A tervek szerint 2007-ben hat–hét transzatlanti fokozattal kapcsolatos projekt, három–öt kiváló teljesít-
ménnyel kapcsolatos mobilitási projekt és három–öt szakpolitikai célú kezdeményezés finanszírozására
nyílik lehetőség.

A maximális támogatás összege az EU részéről 408 000 euró lesz egy négyéves transzatlanti fokozattal kap-
csolatos projekt, 180 000 euró egy négyéves kiváló teljesítménnyel kapcsolatos mobilitási projekt és 50 000
euró egy kétéves szakpolitikai célú kezdeményezés esetében. A projekttevékenységek előreláthatólag 2007
novemberében kezdődnek. A transzatlanti fokozattal kapcsolatos projektek és a kiváló teljesítménnyel kap-
csolatos mobilitási projektek időtartama 48 hónap, a szakpolitikai célú kezdeményezéseké pedig 24 hónap.

4. Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2007. május 31-ig kell megküldeni a Bizottságnak.

5. További információk

A felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalakról tölthetők le:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/call_en.html

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/calls/callg_en.html

További információkat a következő címen kaphat: EACEA-EU-US@ec.europa.eu
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