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Erasmus Mundus külső együttműködési keretprogram megvalósítására a 2009–2010-es tanévre
vonatkozóan

Közösségi program a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés népszerűsítésére és
az EU-tagállamok és harmadik országok diákjainak, kutatóinak, oktatóinak csereprogramjainak

ösztönzésére

(2008/C 328/07)

1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS

Az Erasmus Mundus külső együttműködési keretprogram célja az Európai Unió és a harmadik országok
kultúrájának kölcsönös gazdagítás és jobb megértése. A programot az Európai Unió és a harmadik országok
felsőoktatási intézményei közötti együttműködés ösztönzésére alakították ki, diákok és oktatók számára
szóló mobilitási keret segítségével, tanulási, oktatási, szakképzési és kutatási célokra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a harmadik ajánlattételi felhívás az EM külső együttműködési keret-
program (ECW) kapcsán, továbbá, hogy az EM ECW az új, intézményi együttműködést és mobilitási tevé-
kenységeket ösztönző Erasmus Mundus II program alá tartozik, II. fellépés – „Partnerség” néven.

2. TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK PÁLYÁZÓK ÉS ORSZÁGOK

A pályázók olyan egyetemek vagy európai felsőoktatási intézmények lehetnek, akik maximum 20 partner
intézménnyel folytatott kapcsolatrendszerrel rendelkeznek.

A partnerségi kapcsolat tagjai lehetnek: olyan európai felsőoktatási intézmények, amelyek a jelen felhívás
közzététele előtt már rendelkeztek az Erasmus-kartával, és a nemzeti hatóságok által elismert és akkreditált
harmadik országbeli felsőoktatási intézmények.

A tevékenységeknek a pályázati felhívás értelmében támogatásra jogosult országok egyikében kell lezajlaniuk.
A jogosult országok/régiók három köre:

– az Európai Unió 27 tagállama,

– az európai uniós tagjelölt országok (Horvátország és Törökország) és EGT-tagállamok (Izland,
Liechtenstein és Norvégia),

– az alábbi harmadik országok és földrajzi régiók:

Argentína, Brazília, Kína, Oroszország, India, az ázsiai térség, a közép-ázsiai köztársaságok, latin-amerikai
térség, közel-keleti térség, a déli és keleti szomszédos térség és a nyugat-balkáni régió államai.
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3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Az európai közösségi támogatások az intézményi alapú partnerségi kapcsolatok kialakítása európai és
harmadik országbeli felsőoktatási intézmények közt kétféle tevékenységet finanszíroznak:

– a felsőoktatásban résztvevő diákok és oktatók mobilitásának megszervezése egyéni alapon, és

– az egyéni mobilitás megvalósítása. A felhívás által támogatott mobilitási és oktatási típusok:

– diákok: hallgatók, mesterképzésen résztvevők, doktoranduszok és doktori programban már részt vett
személyek mobilitási lehetőségei,

– oktatók: oktatási, szakképzési és kutatási célokból történő csereprogramok.

Egy adott projekt tervezett időtartama nem haladhatja meg a 48 hónapot.

A szerződések aláírását követően, 2009. július 15-én indulhatnak a támogatható tevékenységek, beleértve az
előkészületeket is. Az összes tevékenységnek le kell zárulnia 2013. július 15-ig.

A megfelelően igazolt és az Ügynökség által előzetesen elfogadott engedély melletti, vis major eseteket
kivéve, az összes egyéni mobilitási programnak legkésőbb 2010. szeptember 1-jéig el kell indulnia.

4. AZ ODAÍTÉLÉS KRITÉRIUMAI

Az odaítélés kritériumai lehetővé teszik a benyújtott ajánlatok minőségének értékelését a felállított célkitű-
zések és prioritások tekintetében, így a támogatásokat az olyan tevékenységeknek ítélik oda, amelyek révén a
pályázatok a maximális hatékonysággal kiaknázhatóak.

A benyújtott pályázatokat az alábbi szempontok szerint rangsorolják egy 100-as listán:

– a pályázó és partnerek működésbeli kapacitása és szaktudása (súlyozás: 100/10),

– a tevékenységek kapcsolódása az ajánlattételi felhívás célkitűzéséhez (súlyozás: 100/25),

– a partnerség fenntartásának és a mobilitási tevékenységek megvalósításának módszertana (súlyozás:
100/50),

– fenntarthatóság (súlyozás: 100/15).

5. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉS

A pályázati felhívásra elkülönített teljes költségvetés 163,500 millió EUR az alábbi földrajzi térségek és
országok tekintetében:

Földrajzi meghatározás Együttműködési
program Jelzett érték összesen Támogatható

projektek

Déli mediterrán térség, Kelet-Európa és
Oroszország

ENPI 29 millió EUR 8

Jemen, Irán és Irak DCI 3 millió EUR 1

Közép-ázsiai köztársaságok DCI 5 millió EUR 2

Nyugat-balkáni régió IPA 8,5 millió EUR 2

Ázsiai térség

Ázsiai térség keretprogram DCI 20 millió EUR 4

India DCI 19 millió EUR 4

Kína DCI 26 millió EUR 5
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Földrajzi meghatározás Együttműködési
program Jelzett érték összesen Támogatható

projektek

Latin-amerikai térség

Brazília DCI 9,3 millió EUR 3

Argentína DCI 2,1 millió EUR 1

Latin-amerikai térség keretprogram DCI 41,6 millió EUR 13

6. HATÁRIDŐ

A pályázatok benyújtásának határideje legkésőbb 2009. március 13. Az ajánlatokat az alábbi címre kell
küldeni:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Call for proposals „Erasmus Mundus – External Cooperation Window 08”
Unit P4
Avenue du Bourget 1 (BOUR 00/37)
B-1140 Brussels

A jelentkezés elektronikus verzióját az igazoló dokumentumokkal együtt a következő email-címre kell
küldeni:

EACEA-EM-EXTCOOP@ec.europa.eu

Kizárólag a helyes, megfelelően kitöltött, lepecsételt és a pályázó európai felsőoktatási intézmény jogi képvi-
selője által tanúsított pályázati űrlapon benyújtott ajánlatok kerülnek elfogadásra.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

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

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

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