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Együttműködés az EU és az Amerikai Egyesült Államok között a felsőoktatás és a szakképzés
területén

Atlantis: Programok a transzatlanti kapcsolatokért és a felsőoktatási hálózatokért a képzés és az
integrált tanulmányok területén (Actions for Transatlantic Links and Academic Networks in Training

and Integrated Studies)

(2008/C 13/06)

1. Célkitűzések és leírás

Az általános célkitűzés az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok népei közötti kölcsönös megértés
elősegítése – amely magában foglalja egymás nyelveinek, kultúráinak és intézményeinek szélesebb körű isme-
retét –, valamint a humán erőforrás minőségének javítása az Európai Unióban és Amerikai Egyesült Álla-
mokban egyaránt.

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.

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.

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 rendelkezésre álló költségvetés összege hozzávetőlegesen 4,5 millió EUR. Ennek legnagyobb része az
1. program – a transzatlanti fokozatra irányuló konzorciumi projektek támogatását szolgálja. Az Egyesült
Államokban működő intézmények hasonló finanszírozásban részesülnek. Várhatóan az 1. program kere-
tében nyolc projekt, legfeljebb 408 000 EUR/428 000 EUR összegben, a 2. program keretében négy projekt,
legfeljebb 180 000 EUR összegben, a 3. program keretében pedig hét projekt, legfeljebb 70 000 EUR össze-
gben részesül finanszírozásban. A projekt időtartama az 1. és a 2. programba tartozó projektek esetében
négy év, a 3. programba tartozó projektek esetében két év.

4. Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2008. április 2-ig be kell küldeni az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végre-
hajtó Ügynökségnek.
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5. További információk

A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati nyomtatványok a következő honlapon találhatók: http://ec.
europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html. A pályázatoknak tiszteletben kell tartaniuk a teljes
szöveg által előírt követelményeket, és azokat az előírt formanyomtatványon kell benyújtani.
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