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V
(Atzinumi)

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS – EACEA/44/12
ICI Sadarbības programma izglītības jomā
Sadarbība augstākās izglītības un profesionālās apmācības jomā starp Eiropas Savienību un
Austrāliju, Eiropas Savienību un Japānu, Eiropas Savienību un Jaunzēlandi un Eiropas Savienību
un Korejas Republiku
2012. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus kopīgiem mobilitātes projektiem (JMP) un kopīgiem
zinātniskā grāda ieguves projektiem (JDP)
(2012/C 385/07)
1. Mērķi un apraksts
Uzaicinājuma vispārējais mērķis ir veicināt Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu iedzīvotāju
savstarpēju sapratni, tostarp pilnveidot zināšanas par šo valstu valodām, kultūru un iestādēm, kā arī uzlabot
augstākās izglītības un profesionālās apmācības kvalitāti, sekmējot līdzsvarotu sadarbību starp ES un partner
valstu augstākās izglītības un profesionālās apmācības iestādēm.
2. Atbilstīgie pretendenti
Saskaņā ar šo uzaicinājumu pieteikumus finansējumam var iesniegt augstākās izglītības un/vai pēcvidus
skolas profesionālās izglītības un apmācības iestāžu konsorciji.
Atbilstīgi ir pretendenti, kas reģistrēti vienā no partnervalstīm vai vienā no Eiropas Savienības 27 dalībval
stīm vai Horvātija (1).
3. Atbilstīgās darbības
Saskaņā ar šo uzaicinājumu atbilstīgas ir divu veidu darbības – kopīgi mobilitātes projekti un kopīgi
zinātniskā grāda ieguves projekti.
Kopīgu mobilitātes projektu (JMP) jomā atbalstu piešķir ES un partnervalsts pēcvidusskolas profesionālās
izglītības un apmācības iestāžu vai augstākās izglītības iestāžu konsorcijiem kopīgu studiju programmu un
kopīgu profesionālās apmācības programmu īstenošanai un studentu un mācībspēku mobilitātei. Atbalsts
tiek sniegts kā vienreizējs finansējuma maksājums, kas paredzēts administrēšanai, kā arī studentu un akadē
misko un administratīvo darbinieku stipendijām. To konsorciju sastāvā, kas iesniedz pieteikumus ICI-ECP
kopīgu mobilitātes projektu atbalstam, jābūt vismaz divām pēcvidusskolas profesionālās apmācības vai
augstākās izglītības iestādēm no divām dažādām ES dalībvalstīm un vismaz divām šādām partnervalsts
iestādēm. Maksimālais JMP projektu ilgums ir 36 mēneši. Īpaša uzmanība tiks veltīta stažēšanās un darba
prakses projektiem (piebilde: Japāna nepiedalīsies mobilitātes projektos).
Kopīgu zinātniskā grāda ieguves projektu (JDP) jomā atbalstu piešķir divkāršu/dubultu vai kopīgu zinātniskā
grāda ieguves programmu izstrādei un īstenošanai. Atbalsts tiek sniegts kā vienreizējs finansējuma maksā
jums, kas paredzēts izstrādes darbam un administrēšanai, kā arī studentu un akadēmisko un administratīvo
darbinieku stipendijām. To konsorciju sastāvā, kas iesniedz pieteikumus ICI-ECP kopīgu zinātniskā grāda
(1) Paredzams, ka 2013. gada 1. jūlijā Horvātija kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti. Horvātijas dalība šajā konkursā ir
atkarīga no Pievienošanās līguma spēkā stāšanās līdz dienai, kad tiks pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu.
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ieguves projektu atbalstam, jābūt vismaz divām augstākās izglītības iestādēm no divām dažādām ES dalīb
valstīm un vismaz divām šādām partnervalsts iestādēm. Maksimālais JDP projektu ilgums ir 48 mēneši. Īpaša
uzmanība tiks veltīta pieteikumiem kopīgu zinātniskā grāda ieguves projektu atbalstam.
Paredzēts, ka darbības jāsāk 2013. gada oktobrī.
4. Piešķiršanas kritēriji
A. Attiecīgā projekta nozīmīgums ES un partnervalstu attiecībām un devums kvalitātes un izcilības jomā (20 %), ko
nosaka, ņemot vērā:
a) priekšlikuma atbilstību šā uzaicinājuma mērķiem, kā arī nozīmi ES un attiecīgās partnervalsts attie
cībās;
b) projekta devumu izglītības kvalitātes, izcilības un inovācijas jomā.
B. Projekta īstenošanas kvalitāte (80 %), ko nosaka, ņemot vērā:
c) partnerības vadību un partneru sadarbību;
d) studentu mobilitātes shēmu;
e) akadēmisko kredītpunktu pārneses un atzīšanas nosacījumus;
f) studentu un mācībspēku uzņemšanu, studentiem sniegtos pakalpojumus, valodas un kultūras saga
tavotības līmeni;
g) mācībspēku mobilitātes shēmu;
h) novērtēšanas plānu;
i) izplatīšanas plānu;
j) ilgtspējības plānu.
5. Budžets
Pieejamais ES budžets ir aptuveni EUR 2,45 miljoni. Līdzīgu finansējumu nodrošinās partnervalstis saskaņā
ar katrā valstī noteikto kārtību (1).
Maksimālais ES piešķirtā finansējuma apmērs būs EUR 350 000 četrus gadus ilgam JDP projektam, kurā
iesaistītas divas vai vairākas ES mācību iestādes, un EUR 190 000 trīs gadus ilgam JMP projektam, kurā
iesaistītas divas ES iestādes, vai arī EUR 197 500 trīs gadus ilgam JMP projektam, kurā iesaistītas trīs vai
vairākas ES iestādes.
6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Pieteikumi jāiesniedz gan ES, gan projekta īstenošanas iestādēm Austrālijā (Austrālijas Rūpniecības, inovā
cijas, zinātnes, pētniecības un terciārās izglītības departamentam (Australian Department of Industry, Innovation,
Science, Research and Tertiary Education — DIISRTE)), Japānā (Japānas Studentu pakalpojumu organizācijai
(Japan Student Services Organisation — JASSO)), Jaunzēlandē (“Jaunzēlandes izglītība” (Education New Zealand))
un Korejas Republikā (Korejas Valsts pētniecības fondam (National Research Foundation of Korea — NRF)).
Pieteikumi ES vadošās iestādes vārdā jānosūta Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai ne
vēlāk kā līdz 2013. gada 15. maijam. Pieteikumi, kuru pasta zīmogā būs vēlāks datums, netiks izskatīti.
Pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
EU-ICI ECP Call for proposals 2012
BOUR 02/17
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Pieteikumi no ES, ko iesniedz ES vadošās iestādes vārdā, jāiesniedz uz pareizas, pilnībā aizpildītas un datētas
veidlapas, ko parakstījusi persona, kam ir pilnvaras uzņemties juridiskas saistības pretendenta organizācijas
vārdā.
(1) Kopīgo projektu finansējuma apmēru noteiks, ņemot vērā attiecīgās partnervalsts pieejamo budžetu.
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Pieteikumi no Austrālijas un pavaddokumenti jānosūta reģistrētā vēstulē uz šādu adresi:
The Manager, Europe and Americas Section
International Education and Science Division
Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
AUSTRALIA
Pieteikumi no Japānas un pavaddokumenti jānosūta reģistrētā vēstulē uz šādu adresi:
Shigeo Tsukada
Director
International Scholarship Division
Student Exchange Department
Japan Student Services Organization (JASSO)
2-2-1 Aomi, Koto-ku
Tokyo 135-8630
JAPAN
Pieteikumi no Jaunzēlandes un pavaddokumenti jānosūta reģistrētā vēstulē uz šādu adresi:
ICI Education Cooperation Programme
John Mollo
International Coordinator
Education New Zealand
PO Box 12-041
Wellington
NEW ZEALAND
Pieteikumi no Korejas un pavaddokumenti jānosūta reģistrētā vēstulē uz šādu adresi:
ICI Education Co-operation Programme
Team of European & American Cooperation Programme
Division of International Affairs
National Research Foundation of Korea
25, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul, 137-748
REPUBLIC OF KOREA
7. Papildu informācija
Norādījumi un pieteikuma veidlapas ir pieejamas tīmekļa vietnē
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php
Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot paredzēto veidlapu, un tajos jābūt iekļautiem visiem pielikumiem un
prasītajai informācijai.
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