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Köztársaság és Új-Zéland között a felsőoktatás és szakképzés területén (1)
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1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS

A pályázati felhívás általános célkitűzése az EU-tagállamok és Ausztrália, Japán, a Koreai Köztársaság és
Új-Zéland mint partnerországok népe közötti jobb megértés és interakció elősegítése, amely magában
foglalja nyelvük, kultúrájuk és intézményeik szélesebb körű ismeretét, valamint a felsőoktatás, a szakoktatás
és szakképzés minőségének javítása az EU-ban és a partnerországokban. A pályázati felhívás az alábbi tevé-
kenységet támogatja:

ICI közös mobilitási projektek

Ez a program nemzetközi tantervek kidolgozásával foglalkozó olyan projekteket támogat, amelyeknek az EU
és az ICI-partnerországok közötti, rövid távú, kettős vagy közös fokozat adományozásához nem közvetlenül
és nem szükségszerűen kapcsolódó mobilitás is a részét képezi.

Az ilyen projektekre jelentkező konzorciumokat az EU-ból és az adott partnerországokból származó felső-
oktatási, szakoktatási és szakképzési intézmények alkotják. A kiválasztott konzorciumok kialakítják a diák-
mobilitás megfelelő keretét oly módon, hogy az EU-s diákok általában egy szemesztert töltsenek a partner-
ország valamelyik intézményében, illetve fordítva, és az otthoni intézmény teljes mértékben elismerje a
külföldön töltött tanulmányi időt. A támogatás többek között a diákok, valamint az oktatók és adminiszt-
ratív alkalmazottak (a kar) számára biztosított mobilitási ösztöndíjak formájában valósul meg.

2. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK

E felhívás keretében felsőoktatási, szakoktatási és szakképzési intézmények nyújthatják be támogatási
igényüket. A támogatásra jogosult pályázóknak az Európai Unió 27 tagállamának egyikében kell székhellyel
rendelkezniük.

3. KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKT FUTAMIDEJE

A projektek társfinanszírozására rendelkezésre álló költségvetés mintegy 2,5 millió EUR. Előreláthatólag
4–5 EU–Ausztrália-projekt, 2–3 EU–Japán-projekt, 1 EU–Új-Zéland-projekt és 1–2 EU–Korea-projekt
részesül majd támogatásban.

Az EU részéről a maximális támogatási összeg 425 000 EUR egy hároméves közös mobilitási projektre,
amelyben legalább 4 EU-partnerintézményt vesz részt. A közös mobilitási projekt futamideje 3 év.
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(1) ABC sorrendben.



4. HATÁRIDŐ

A pályázatokat legkésőbb 2008. június 6-ig kell megküldeni a Bizottságnak.

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

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

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html

További információkat a következő címen kaphat: eac-3C-cooperation@ec.europa.eu
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