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Indkaldelse af forslag 2006 om generelle observations-, analyse- og innovationsaktiviteter

(AKTION 6.1.2 og 6.2 i Socrates-programmet)

(2006/C 32/12)

1. Mål og baggrund

På grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets
handlingsprogram for almen uddannelse Socrates (1) indkalder Kommissionen hermed forslag til gennem-
førelse af generelle observations- og analyseaktiviteter (underaktion 6.1.2, punkt c) og d)) og af nyskabende
initiativer som reaktion på nye behov (aktion 6.2). Der er tale om foranstaltninger, der skal forbedre og
lette udvekslingen af oplysninger og erfaringer, og som tager sigte på at bidrage til udviklingen af nyska-
bende foranstaltninger på uddannelsesområdet mellem de lande, der deltager i Socrates-programmet.

2. Prioriterede områder

Kommissionen opfordrer til, at der indsendes forslag inden for følgende tre prioriterede områder:

— Hvilken indflydelse og profil har de videregående uddannelser i forbindelse med den euro-
pæiske sociale model?

— Større indsigt i problemstillingen med ringe læsefærdigheder og dårlige læsere og en bedre
bekæmpelse af problemet

— En bedre evaluering af undervisningspolitikker, som er tilpasset risikogruppernes behov.

3. Støtteberettigede ansøgere

Ansøgninger om støtte kan omfatte eller indsendes af institutioner i de lande, der deltager i Socrates-
programmet, dvs.:

— De 25 EU-medlemsstater

— EFTA/EØS-landene: Island, Liechtenstein, Norge

— Kandidatlandene: Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet.

Organisationer og institutioner fra de lande, der deltager i Socrates-programmet, som er i besiddelse af de
kvalifikationer og den erfaring, der er nødvendig for at kunne gennemføre den foreslåede foranstaltning,
betragtes som støtteberettigede inden for rammerne af denne indkaldelse af forslag. Ansøgninger skal inde-
holde oplysninger om de institutioner, der aktivt deltager som projektpartnere. Disse partnere skal være fra
mindst 6 lande, der deltager i Socrates-programmet inkl. den koordinerende institutions land, og heraf
skal mindst et land være en EU-medlemsstat.

Institutioner, der er berettigede til at indsende forslag i forbindelse med denne indkaldelse af forslag,
opdeles efter type og opstilles i bilag 2 til indkaldelsen af forslag »Liste over koder, der skal anvendes i
ansøgningen«.

4. Budget og projekternes varighed

Det samlede budget til samfinansiering af projekter er på 3 600 000 EUR. Kommissionens finansielle
bidrag kan ikke overstige 75 % af de samlede støtteberettigede omkostninger. Kommissionens støtte vil
højst udgøre 220 000 EUR årligt.

Aktiviteterne skal påbegyndes den 1. oktober 2006. Projekterne kan højst vare 24 måneder.

5. Ansøgningsfrist

Ansøgninger om støtte skal sendes til Kommissionen senest den 18.4.2006.
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(1) Afgørelse nr. 253/2000/EF af 24. januar 2000, EFT L 28 af 3.2.2000, s. 1-15.



6. Supplerende oplysninger

Den fulde tekst til indkaldelsen af forslag, ansøgningsskemaerne og de dertil hørende bilag findes på
følgende internetadresse:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/observation/call_en.html

Ansøgningerne skal opfylde samtlige krav, der stilles i den fulde tekst, og skal indsendes på det dertil bereg-
nede ansøgningsskema.
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