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ICI Oktatási együttműködési program 

A felsőoktatás és képzés terén folytatott együttműködés az Európai Unió és Ausztrália, valamint az 
Európai Unió és a Koreai Köztársaság között 

Ajánlattételi felhívás 2010 for Közös mobilitási projektek valamint Közös diplomát nyújtó 
projektek 

(2010/C 138/08) 

1. Célkitűzések és leírás 

Az általános célkitűzés az Európai Unió és a partnerországok népei közötti kölcsönös egyetértés elősegítése, 
beleértve egymás nyelvének, kultúrájának és intézményeinek szélesebb körű ismeretét, valamint a felső
oktatás és képzés minőségének a felsőoktatási és képzési intézmények közötti kiegyensúlyozott partnerségek 
ösztönzése révén történő javítását az Európai Unióban és a partnerországokban egyaránt. 

2. Támogatható pályázók 

E felhívás keretében felsőoktatási és képzési intézmények, valamint felsőoktatási és/vagy képzési intézmé
nyeket tömörítő konzorciumok nyújthatják be támogatási igényüket. 

A támogatható pályázóknak a partnerországok egyikében és az Európai Unió 27 tagállamának egyikében 
kell székhellyel rendelkezniük. Idén a program középpontjában az Ausztráliával és a Koreai Köztársasággal 
való együttműködés áll. 

3. Támogatható tevékenységek 

E felhívás keretében kétféle tevékenység támogatható: a közös mobilitási projektek és a közös diplomát 
nyújtó projektek. 

A közös mobilitási projektek esetében a támogatás célja, hogy az Európai Unió és a partnerországok 
felsőoktatási és képzési intézményeinek közös konzorciumai számára lehetővé váljon, hogy közös tanul
mányi és képzési programokat hajtsanak végre, és megvalósítsák a hallgatói és oktatói mobilitást. A támo
gatás többek között az adminisztráció átalányösszeggel történő finanszírozása, valamint a hallgatók, vala
mint a tudományos és adminisztratív személyzet tagjai számára biztosított ösztöndíjak formájában valósul 
meg. Az ICI–ECP közös mobilitási projektjére pályázatot benyújtó konzorciumban legalább 3, különböző 
EU-tagállambeli és legalább 2 partnerországbeli felsőoktatási és/vagy képzési intézménynek kell részt vennie. 
A közös mobilitási projektek időtartama legfeljebb 36 hónap. 

A közös diplomát nyújtó projektek esetében kettős vagy közös diplomát nyújtó programok fejlesztéséhez és 
megvalósításához biztosítanak támogatást. A támogatás többek között a kidolgozás és az adminisztráció 
átalányösszeggel történő finanszírozása, valamint a hallgatók, valamint a tudományos és adminisztratív 
személyzet tagjai számára biztosított ösztöndíjak formájában valósul meg. Az ICI–ECP közös diplomát 
nyújtó projektjére pályázatot benyújtó konzorciumban legalább 2, különböző EU-tagállambeli és legalább 
2 partnerországbeli felsőoktatási és/vagy képzési intézményének kell részt vennie. A közös diplomát nyújtó 
projektek időtartama legfeljebb 48 hónap.
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A tevékenységek kezdetének tervezett ideje: 2010. november. 

4. Az odaítélés kritériumai 

Az egyes támogatható pályázatok minőségi összpontszámát a következő minőségi követelmények alapján 
határozzák meg: 

A projekt jelentőségét az EU és partnerországok közötti kapcsolat szempontjából (az összpontszám 25 %-a) 
az alábbiak alapján határozzák meg: 

a) a pályázat mennyire felel meg a felhívás célkitűzéseinek. 

b) a tanulmányi program hozzáadott értéke a pályázatban szereplő tudományágban és szakmában, az EU és 
a partnerország közötti kapcsolat szempontjából. 

A színvonalhoz és a kiválósághoz való hozzájárulást (az összpontszám 25 %-a) a következők alapján 
határozzák meg: 

a) a projekt valószínű hozzájárulása az oktatás színvonalához, a kiválósághoz, valamint az innovációhoz; 

b) a projekt jelentősége a tanítási módszerek fejlesztése és a hallgatók további tanulmányi/szakmai lehető
ségei szempontjából; 

c) a felsőoktatásbeli minőségbiztosító rendszer kialakításának jellege és hatékonyságának biztosítása az 
oktatás kiváló minőségének elérése érdekében. 

A projekt megvalósításának minőségét (az összpontszám 50 %-a) a következők alapján határozzák meg: 

a) megfelelően meghatározott együttműködési eljárások és a működő partnerség adminisztratív struktúrája; 

b) a mobilitási és/vagy diplomát nyújtó program kiegyensúlyozott integrálása a partnerintézmények közt; a 
felajánlott mobilitási lehetőségek kiegyenlítettsége; 

c) átláthatóságon, esélyegyenlőségen és érdemeken alapuló hallgató-kiválasztási eljárások helyes alkalmazása, 
valamint a partnerség által a közös pályázati, kiválasztási, felvételi és vizsgaeljárásokra nézve elfogadott 
közös értékelési szempontok; 

d) a felsőoktatási kreditek és kreditátvitelek rendszerének megfelelő és világos jellege, az ECTS-szel való 
kompatibilitás mértéke; 

e) a külföldi hallgatók és oktatók fogadására fordítható erőforrások minősége; 

f) a nyelvoktatási terv minősége; 

g) az ellenőrző rendszer és az értékelési terv minősége; 

h) az ismeretterjesztési terv minősége, valamint 

i) a fenntarthatósági terv minősége és kidolgozása. 

5. Költségvetés 

A rendelkezésre álló költségvetés összege hozzávetőlegesen 2,45 millió EUR. A partnerországok hasonló 
mértékben finanszírozzák a programokat, az egyes országokra érvényes szabályok alapján. 2010-ben előre
láthatóan 3–4 EU–Ausztrália-projekt és 3–4 EU–Korea-projekt részesül támogatásban, amelyek közül a terv 
szerint legalább kettő közös diplomát nyújtó projekt lesz. 

Az EU részéről a finanszírozás maximális összege négyéves közös diplomát nyújtó projektek esetében 
465 000 EUR, három EU-ban működő intézmény hároméves, közös diplomát nyújtó projektje esetében 
232 500 EUR, négy vagy több EU-ban működő intézmény hároméves, közös diplomát nyújtó projektje 
esetében pedig 310 000 EUR. 

6. Határidő 

A pályázatokat az EU-hoz, és a végrehajtó intézményekhez is be kell nyújtani Ausztráliában (az ausztrál 
Oktatási Minisztérium – DEEWR) és a Koreai Köztársaságban (Oktatási, Tudományügyi és Technológiai 
Minisztérium – MEST).
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A pályázatokat az EU-ban működő vezető intézmény nevében legkésőbb 2010. szeptember 6-ig kell 
elküldeni az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez. Az ennél későbbi dátumú postai 
bélyegzővel ellátott pályázatokat nem veszik figyelembe. A pályázatokat a következő címre kell elküldeni: 

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
EU-ICI Call for Proposals 2010 
Avenue du Bourget 1 
BOUR 02/17 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

A pályázatokat az EU-ban működő vezető intézmény nevében a hiánytalanul kitöltött, dátummal, illetve a 
pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásával ellátott, megfelelő pályá
zati formanyomtatványon kell benyújtani. 

Az ausztráliai pályázatokat és igazoló dokumentumokat ajánlott levélben kell elküldeni a következő címre: 

Mr Steve Nerlich 
Director 
Research, Analysis and Europe Section (C72NB3) 
Department of Education, Employment and Workplace Relations 
GPO Box 9880 
Canberra ACT 2601 
AUSTRALIA 

A koreai pályázatokat és igazoló dokumentumokat ajánlott levélben kell elküldeni a következő címre: 

ICI Education Co-operation Programme 
Youngki YOON, Deputy Director 
Global Human Resource Division 
Ministry of Education, Science and Technology 
55, Sejong-no, Jongno-gu, Seoul 
REPUBLIC OF KOREA 110-760 

7. További információk 

A pályázati útmutató, illetve a pályázati formanyomtatványok a következő honlapon hozzáférhetők: 

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/index_en.htm 

A pályázatokat a megadott formanyomtatványon kell benyújtani, továbbá tartalmazniuk kell minden előírt 
mellékletet és információt.
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