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2009-es pályázati felhívások

(2008/C 329/09)

1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS ÉS LEÍRÁS

Az általános célkitűzés az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok népei közötti kölcsönös
megértés elősegítése – amely magában foglalja egymás nyelveinek, kultúráinak és intézményeinek szélesebb
körű ismeretét –, valamint a humán erőforrás minőségének javítása az Európai Közösségben és Amerikai
Egyesült Államokban egyaránt.

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. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A felhívás keretében három tevékenységi területen lehet pályázni, nevezetesen:

1. program – Transzatlanti fokozatra irányuló konzorciumi projektek

Ez a program európai uniós és USA-beli felsőoktatási intézmények konzorciumai (a továb-
biakban: konzorcium) számára nyújt támogatást kettős vagy közös diplomát nyújtó tanul-
mányi programok (e dokumentumban: transzatlanti fokozatok) megvalósításához. A támo-
gatás többek között a diákok és a tudományos és adminisztratív személyzet tagjai (oktatók)
számára biztosított mobilitási ösztöndíjak formájában valósulhat meg.

2. program – A kiváló teljesítményt támogató mobilitási projektek

Ez a program olyan, nemzetközi tantervek kidolgozásával foglalkozó projekteket támogat,
amelyek rövid távú, kettős vagy közös fokozat adományozásához nem közvetlenül kapcso-
lódó transzatlanti mobilitással járnak együtt. A támogatás többek között a diákok és a tudo-
mányos és adminisztratív személyzet tagjai (oktatók) számára biztosított mobilitási ösztön-
díjak formájában valósulhat meg.
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3. program – Szakpolitikai célú kezdeményezések

Ez a program olyan többoldalú EU-Amerikai Egyesült Államok projekteket és tevékenysé-
geket támogat, amelyek célja a felsőoktatás és szakképzés területén folytatott együttműködés
fokozása.

A projekt időtartama az 1. és a 2. programba tartozó projektek esetében négy év, a 3. programba tartozó
projektek esetében két év.

A tevékenységeket 2009. szeptember 1. és december 31. között kell elindítani. A tevékenységeket 2013.
december 31. előtt le kell zárni.

4. AZ ODAÍTÉLÉS KRITÉRIUMAI

4.1. Transzatlanti fokozatra irányuló konzorciumi projektek

A következő minőségi kritériumok alkalmazására kerül sor a támogatható pályázatok teljes minőségi pont-
számának meghatározása érdekében:

A javasolt projekt jelentősége, (a teljes pontszám 30 %-a) amit a következők szerint határoznak meg:

– a termékek használhatósága (pl. információk, anyagok, eljárások vagy technikák), ami a javasolt projekt
eredményeképpen jön létre, beleértve az egyéb környezetben történő felhasználásuk lehetőségét is, és

– az eredmények jelentősége és nagyságrendje, illetve a javasolt projekt által kijelölt célkitűzések valószínű-
síthető kimenetele, különösen a tanításban és a tanulók előmenetelében bekövetkezett javulás terén.

A javasolt projekt tervezetének minősége, (a teljes pontszám 70 %-a) amit a következők szerint hatá-
roznak meg:

– annak mértéke, hogy a javasolt projekt által megvalósítandó célok, célkitűzések és eredmények mennyire
pontosan meghatározottak és mérhetőek, és

– annak mértéke, hogy a javasolt projekt tervezete mennyire megfelelő és mennyire képes a célcsoport
igényeire és egyéb azonosított szükségletekre választ adni.

4.2. A kiváló teljesítményt támogató mobilitási projektek

A következő minőségi kritériumok alkalmazására kerül sor a támogatható pályázatok teljes minőségi pont-
számának meghatározása érdekében:

A javasolt projekt jelentősége, (a teljes pontszám 30 %-a) amit a következők szerint határoznak meg:

– a termékek használhatósága (pl. információk, anyagok, eljárások vagy technikák), ami a javasolt projekt
eredményeképpen jön létre, beleértve az egyéb környezetben történő felhasználásuk lehetőségét is, és

– az eredmények jelentősége és nagyságrendje, illetve a javasolt projekt által kijelölt célkitűzések valószínű-
síthető kimenetele, különösen a tanításban és a tanulók előmenetelében bekövetkezett javulás.

A javasolt projekt tervezetének jelentősége, (a teljes pontszám 70 %-a) amit a következők szerint hatá-
roznak meg:

– annak mértéke, hogy a javasolt projekt által megvalósítandó célok, célkitűzések és eredmények mennyire
pontosan meghatározottak és mérhetőek, és

– annak mértéke, hogy a javasolt projekt tervezete mennyire megfelelő és mennyire képes a célcsoport
igényeire és egyéb azonosított szükségletekre választ adni.

4.3. Szakpolitikai célú kezdeményezések

A következő minőségi kritériumok alkalmazására kerül sor a támogatható pályázatok teljes minőségi pont-
számának meghatározása érdekében:

A javasolt projekt jelentősége, (a teljes pontszám 30 %-a) amit a következők szerint határoznak meg:

– ígéretes új tervek vagy stratégiák kifejlesztésének vagy bemutatásának a javasolt projektbe történő bevo-
nása, illetve ennek mértéke, és

– a termékek használhatósága (pl. információk, anyagok, eljárások vagy technikák), ami a javasolt projekt
eredményeképpen jön létre, beleértve az egyéb környezetben történő felhasználásuk lehetőségét is, és

– az eredmények jelentősége és nagyságrendje vagy a javasolt projekt által kijelölt célkitűzések valószínűsít-
hető kimenetele, különösen a tanításban és a tanulók előmenetelében bekövetkezett javulás.
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A javasolt projekt tervezetének minősége, (a teljes pontszám 70 %-a) amit a következők szerint hatá-
roznak meg:

– annak mértéke, hogy a javasolt projekt által megvalósítandó célok, célkitűzések és eredmények mennyire
pontosan meghatározottak és mérhetőek, és

– annak mértéke, hogy a javasolt projekt tervezete mennyire megfelelő és mennyire képes a célcsoport
igényeire és egyéb azonosított szükségletekre választ adni,

– a közzétételi terv minősége.

5. KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKT IDŐTARTAMA

A rendelkezésre álló költségvetés összege hozzávetőlegesen 5 millió EUR. Ennek legnagyobb része az
1. program – a transzatlanti fokozatra irányuló konzorciumi projektek támogatását szolgálja. Az Egyesült
Államokban működő intézmények hasonló finanszírozásban részesülnek. 2009-ben 6–8 transzatlanti diplo-
maszerzési projektet, 3–5 mobilitási kiválóság programot és 3–5 szakpolitika-orientált intézkedésekre
irányuló projektet fognak finanszírozni.

6. HATÁRIDŐ

A pályázatokat mind az EU-hoz (az ügynökséghez), mind az Amerikai Egyesült Államokhoz (FIPSE) be kell
nyújtani. A pályázatokat az EU vezető intézménye nevében legkésőbb 2009. március 23-ig kell beküldeni
az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnek.

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
EU-US Atlantis Call for Proposals 2009
Unit P4
Avenue du Bourget 1 (BOUR 00/32)
B-1140 Brussels

A pályázatokat az EU vezető intézménye nevében hiánytalanul kitöltött, helyesen dátumozott, illetve a
pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásával ellátott pályázati forma-
nyomtatványon kell benyújtani.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A támogatásra pályázók részére összeállított útmutatók és a megfelelő pályázati űrlap a következő webol-
dalon található:

http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html

A pályázatokat a megfelelő pályázati űrlapon kell benyújtani, az összes szükséges melléklettel együtt.
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