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Ajánlattételi felhívás – EACEA/29/09 az Erasmus Mundus II. program megvalósítására 

(2009/C 294/08) 

— 1. Alprogram – KÖZÖS PROGRAMOK 

— 2. Alprogram – PARTNERSÉGEK 

— 3. Alprogram – AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE 

A program célkitűzései 

Az Erasmus Mundus program átfogó célja, hogy támogassa az európai felsőoktatást, segítsen javítani és 
bővíteni a diákok karrierlehetőségeit és – a harmadik országokkal folytatott együttműködés révén – előmoz
dítsa a kultúrák közötti megértést az EU külpolitikai célkitűzéseivel összhangban, a harmadik országok 
felsőoktatás terén megvalósuló fenntartható fejlődésének támogatása érdekében. 

A program egyedi célkitűzései a következők: 

— felsőoktatási intézmények közötti strukturált együttműködés előmozdítása, valamint a minőségi felső
oktatási kínálat elősegítése, amely valóban európai többletértékkel bír, és egyszerre vonzó az Európai 
Unión belül és azon kívül, kiválósági központok kialakítása érdekében, 

— a társadalmak kölcsönös gazdagodásához történő hozzájárulás, és ennek érdekében a férfiak és a nők 
képzettségének emelése, hogy képesek legyenek megfelelni a munkaerőpiac elvárásainak, nagyobb szel
lemi nyitottsággal és nemzetközi tapasztalattal rendelkezzenek, elősegítve egyrészt a legtehetségesebb 
harmadik országbeli hallgatók és egyetemi oktatók mobilitását annak érdekében, hogy az Európai 
Unióban szerezzenek végzettséget vagy tapasztalatot, másrészt a legtehetségesebb európai hallgatók és 
egyetemi oktatók mobilitását harmadik országok felé, 

— az Európai Unió és harmadik országok között megvalósuló, fokozott mobilitáson keresztül hozzájárulás 
a harmadik országbeli felsőoktatási intézmények emberi erőforrásainak és nemzetközi együttműködési 
kapacitásának fejlesztéséhez, 

— az európai felsőoktatás hozzáférhetőségének javítása, arculatának és a világban tapasztalható ismert
ségének erősítése, valamint vonzerejének növelése a harmadik országok állampolgárai és az uniós 
polgárok szemében. 

Az Erasmus Mundus programútmutató és a három alprogramhoz kapcsolódó pályázati űrlapok a következő 
internetes oldalon érhetők el: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php
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A. 1. Alprogram – KÖZÖS PROGRAMOK 

Ez az alprogram, amelynek célja, hogy szorosabbra fűzze az európai és harmadik országbeli felsőoktatási 
intézmények és tudóstársadalom közötti együttműködést annak érdekében, hogy kiválósági központok 
jöjjenek létre, és magasan képzett humánerőforrás álljon rendelkezésre, két kategóriára bontható: 

— 1A. alprogram – Erasmus Mundus mesterképzések (EMMC), valamint 

— 1B. alprogram – Erasmus Mundus közös doktori programok (EMJD), 

amelyek célja, hogy támogassák a kiemelkedő tudományos színvonalú, európai és adott esetben harmadik 
országbeli egyetemek konzorciumai által közösen kidolgozott posztgraduális programokat, amelyek hozzá
járulhatnak az európai felsőoktatás láthatóságának és vonzerejének növeléséhez. E közös programoknak 
mobilitást kell biztosítaniuk a konzorciumot alkotó egyetemek között, és elismert közös, kettős vagy többes 
oklevél kiállításához kell vezetniük. 

A.1. Támogatható résztvevők és a konzorcium összetétele 

A támogatható résztvevőkre és a konzorcium összetételére vonatkozó feltételeket az 1A. alprogram tekin
tetében a programútmutató 4.2.1. pontja, az 1B. alprogram tekintetében pedig az 5.2.1. pont ismerteti. 

A.2. Támogatható tevékenységek 

A támogatható tevékenységeket az 1A. alprogram tekintetében a programútmutató 4.2.2. pontja, az 1B. 
cselekvés tekintetében pedig az 5.2.2. pont ismerteti. Ez az ajánlattételi felhívás nem foglal magában 
tematikus prioritásokat. 

A.3. Elbírálási szempontok 

Az 1A. és az 1B. alprogramra irányuló pályázatokat az alábbi elbírálási szempontok szerint értékelik: 

— 1A. alprogram – Erasmus Mundus mesterképzések (EMMC) 

Szempont Súlyozás 

1. Tudományos színvonal 30 % 

2. A képzés egységessége 25 % 

3. A képzés irányításával, láthatóságával és fenntarthatóságával kapcsolatos intézkedések 20 % 

4. A hallgatók rendelkezésére álló létesítmények és szolgáltatások, nyomon követés 15 % 

5. Minőségbiztosítás és értékelés 10 % 

Összesen 100 % 

— 1B. alprogram – Erasmus Mundus közös doktori programok (EMJD) 

Szempont Súlyozás 

1. Tudományos és kutatási színvonal 25 % 

2. A partnerség rendelkezésére álló tapasztalat és a partnerség összetétele 25 % 

3. A program európai integrációja és működése 20 % 

4. Az EMJD-ösztöndíjban részesülő jelöltekre vonatkozó rendelkezések 15 % 

5. A program irányítása, fenntarthatósága és minőségbiztosítása 15 % 

Összesen 100 %
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A.4. Költségvetés 

Ennek az ajánlattételi felhívásnak nincs költségvetési kihatása 2010-re. A felhívás célja az alábbiak kiválasz
tása: 

— az 1A. alprogram (EMMC) tekintetében: 15 új pályázat és legalább 21 meghosszabbítási kérelem, 

— az 1B. alprogram (EMJD) tekintetében: 12 új pályázat. 

A kiválasztott pályázatok mindegyike tekintetében ötéves partnerségi keretmegállapodást dolgoznak ki 2010 
nyarán. Ezen partnerségi keretmegállapodások alapján történik a 2011/2012-es tanévtől kezdődően az 
egyedi támogatási megállapodások éves odaítélése, amely megállapodások egyrészről magukban foglalják 
majd a közös programokat végrehajtó konzorciumok pénzügyi támogatását, másrészről pedig az európai és 
harmadik országbeli diákoknak, doktorjelölteknek és oktatóknak szóló, évente meghatározott számú egyéni 
ösztöndíjakat. 

A.5. Meddig lehet pályázni 

A pályázatok benyújtásának határideje az 1A. alprogramba tartozó Erasmus Mundus mesterképzések 
(EMMC) és az 1B. alprogramba tartozó Erasmus Mundus közös doktori programok (EMJD) tekintetében 
2010. április 30. 

A Végrehajtó Ügynökség most dolgozik az összes pályázat elektronikus benyújtására szolgáló rendszer 
kialakításán. Erre a pályázati felhívásra a pályázóknak egy 2010. februártól rendelkezésre álló elektronikus 
formanyomtatványon kell beküldeniük pályázatukat (az elektronikus formanyomtatvány mintája 2009 
decemberétől elérhető lesz az Ügynökség weboldalán). 

Ez a formanyomtatvány (a mellékletekkel együtt) tekinthető hiteles pályázatnak. 

Ezenkívül a megadott határidőre a teljes pályázatból postai úton egy nyomtatott példányt is el kell küldeni a 
következő címre: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Call for proposals EACEA/29/09 — Action 1 
Att. Mr. Joachim Fronia 
BOUR 02/29 
Avenue du Bourget 1 
1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Csak a határidőre benyújtott és a vonatkozó pályázati űrlapon meghatározott követelményeknek megfelelő 
pályázatokat fogadják el. A csak faxon vagy közvetlenül e-mailben benyújtott pályázatokat nem vizsgálják 
meg. 

A vonatkozó tudományos és kutatási szakértelemmel rendelkező szakértők azonosításának elősegítése érde
kében az 1A. alprogramra (Erasmus Mundus mesterképzések, EMMC) és az 1B. alprogramra (Erasmus 
Mundus közös doktori programok, EMJD) pályázókat felkérik, hogy nyújtsák be közös programjuk rövid 
bemutatását (legfeljebb egy oldal terjedelemben, a címet is beleértve, megadva az érintett terület(ek)et, a fő 
partnereket és röviden összefoglalva a program felépítését és legfőbb jellemzőit), lehetőleg egy hónappal a 
fent említett határidő előtt (azaz 2010. március 31-ig). E rövid összefoglalás mintája és a vonatkozó 
benyújtási eljárás leírása a következő címről tölthető le: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/ 
funding/higher_education_institutions_en.php 

B. 2. Alprogram – ERASMUS MUNDUS PARTNERSÉGEK 

MEGJEGYZÉS 

Az ajánlattételi felhívás az AKCS-országokra vonatkozó felfüggesztési záradékkal kerül kihirdetésre. Az EFA- 
finanszírozás (és ennélfogva az ebből származó támogatás odaítélése az AKCS-országoknak) az Európai 
Bizottság és az AKCS-államok közötti finanszírozási megállapodás függőben lévő aláírásától függ.
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Ezen alprogram célja, hogy támogassa az európai és a harmadik országbeli felsőoktatási intézmények közötti 
strukturált együttműködést azáltal, hogy segíti a mobilitás megvalósulását minden tanulmányi szinten az 
alap- és mesterképzésben részt vevő diákok, doktorjelöltek, kutatók, valamint a tudományos és adminiszt
ratív személyzet tagjai számára (nem minden régióban és országban valósul meg valamennyi típusú mobi
litás). 

A 2. Alprogram – Erasmus Mundus partnerségek (EMA2) – két területből áll: 

— Erasmus Mundus 2. alprogram – 1. TERÜLET – az ESZPE, DCI, EFA és az IPA eszközök által érintett 
országokkal kialakított partnerség ( 1 ) (korábban: külső együttműködési keretprogramok – External 
Cooperation Windows), 

— Erasmus Mundus 2. alprogram – 2. TERÜLET – az iparosodott országokkal folytatott együttműködést 
szabályozó eszköz (ICI) által érintett országokkal és területekkel kialakított partnerség. 

B.1. Támogatható résztvevők, országok és a partnerségek összetétele 

A támogatható résztvevőkre és a partnerségek összetételére vonatkozó feltételeket az EMA2 – 1. TERÜLET 
tekintetében a programútmutató a 6.1.2.a pontja, az EMA2 – 2. TERÜLET tekintetében pedig a 6.2.2.a pont 
tartalmazza, illetve az EACEA/29/09 ajánlattételi felhívásra vonatkozó iránymutatásokban az EMA2 – 1. 
TERÜLET tekintetében az 5.3.1. pont, az EMA2 – 2. TERÜLET tekintetében pedig az 5.3.2. pont tartal
mazza. 

B.2. Támogatható tevékenységek 

A támogatható tevékenységeket az „Erasmus Mundus 2009–2013 programútmutató” tartalmazza az EMA2 
– 1. TERÜLET tekintetében a 6.1.2.b. pontban, az EMA2 – 2. TERÜLET tekintetében pedig a 6.2.2.b. 
pontban, illetve az „EACEA/29/09 ajánlattételi felhívásra vonatkozó iránymutatások” című dokumentum 
az EMA2 – 1. TERÜLET tekintetében az 5.3.1. pontban, az EMA2 – 2. TERÜLET tekintetében pedig az 
5.3.2. pontban. 

B.3. Elbírálási szempontok 

Az EMA2 – 1. TERÜLET tekintetében benyújtott pályázatokat az alábbi elbírálási szempontok szerint 
értékelik: 

Szempont Súlyozás 

1. Relevancia 25 % 

2. Minőség 65 % 

2.1. A partnerség összetétele és az együttműködési mechanizmusok 20 % 

2.2. A mobilitás megszervezése és megvalósítása 25 % 

2.3. A hallgatók és a személyzet rendelkezésére álló létesítmények és szolgáltatások, nyomon 
követés 

20 % 

3. Fenntarthatóság 10 % 

Összesen 100 %
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( 1 ) ESZPE: Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz 
DCI: fejlesztési együttműködési eszköz 
IPA: Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 
EFA: az Európai Fejlesztési Alap (EFA) a legfontosabb közösségi támogatási eszköz a cotonoui megállapodás („Part
nerségi megállapodás egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai 
Közösség és tagállamai között”) értelmében történő fejlesztési együttműködés keretében.



Az EMA2 – 2. TERÜLET tekintetében benyújtott pályázatokat az alábbi elbírálási szempontok szerint 
értékelik: 

Szempont Súlyozás 

1. Relevancia 25 % 

2. Mennyiben járul hozzá a kiválósághoz 25 % 

3. Minőség 50 % 

3.1. A partnerség összetétele és az együttműködési mechanizmusok 15 % 

3.2. A mobilitás megszervezése és megvalósítása 20 % 

3.3. A hallgatók és a személyzet rendelkezésére álló létesítmények és szolgáltatások, nyomon 
követés 

15 % 

Összesen 100 % 

B.4. Költségvetés 

Az ajánlattételi felhívás keretében rendelkezésre álló teljes összeg megközelítőleg 105,2 millió EUR, amellyel 
minimálisan 3 881 egyén számára kell mobilitást biztosítani. 

Az EMA2 – 1. TERÜLET tekintetében 97,7 millió EUR összegű költségvetés áll rendelkezésre, amellyel 
minimálisan 3 716 egyén mobilitását kell biztosítani. 

Az EMA2 – 2. TERÜLET tekintetében 7,5 millió EUR összegű költségvetés biztosított, amellyel minimálisan 
165 egyén mobilitását kell biztosítani. 

B.5. Meddig lehet pályázni 

A pályázatok benyújtásának határideje a 2. alprogramba tartozó Erasmus Mundus partnerségek tekintetében 
2010. április 30. 

A pályázatot ajánlott levélben kell elküldeni a következő címre: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Call for proposals EACEA/29/09 — Action 2 
Att. Mr. Joachim Fronia 
BOUR 02/29 
Avenue du Bourget 1 
1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Csak a határidőre benyújtott és a pályázati űrlapon meghatározott követelményeknek megfelelő pályázatokat 
fogadják el. A csak faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok nem fogadhatók el. 

Ha egy pályázó több különböző pályázatot nyújt be, minden egyes pályázatot külön borítékban kell 
elküldeni. 

C. 3. Alprogram – AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Ezen alprogram célja az európai felsőoktatás népszerűsítése olyan intézkedések révén, amelyek javítják az 
európai felsőoktatás vonzerejét, arculatát, láthatóságát, hozzáférhetőségét és a róla alkotott képet az egész 
világon. Az alprogram emellett támogatja azokat a transznacionális kezdeményezéseket, tanulmányokat, 
projekteket, eseményeket és egyéb tevékenységeket, amelyek a felsőoktatással kapcsolatos szempontok 
nemzetközi dimenzióját érintik, például a népszerűsítést, ahozzáférhetőséget, a minőségbiztosítást, a kreditek 
elismerését, az európai képesítések külföldi elismerését és a képesítések kölcsönös elismerését harmadik 
országokkal, a tantervfejlesztést, a mobilitást, a szolgáltatások színvonalát stb. 

A 3. alprogram tevékenységei különféle formákban valósulhatnak meg (konferenciák, szemináriumok, 
műhelymunkák, tanulmányok, elemzések, kísérleti projektek, díjak, nemzetközi hálózatok, kiadásra szánt 
anyagok készítése, információs, kommunikációs és technológiai eszközök fejlesztése) a világ bármely részén.
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C.1. Támogatható résztvevők és a konzorcium összetétele 

A támogatható résztvevőkre és a konzorcium összetételére vonatkozó feltételeket a programútmutató 7.2.1. 
pontja ismerteti. 

C.2. Támogatható tevékenységek 

A támogatható tevékenységeket a programútmutató 7.2.2. pontja ismerteti. 

Ezen ajánlattételi felhívás keretében a projekteknek az alábbi prioritások valamelyikével kell foglalkozniuk: 

— olyan projektek, amelyek célja az európai felsőoktatás népszerűsítése bizonyos földrajzi területeken 
(elsőbbséget élveznek azok a területek, amelyek eddig kevésbé hangsúlyosan jelentek meg az Erasmus 
Mundus projektekben: például Afrika és az iparosodott országok), 

— a nemzetközi diákok és doktorjelöltek számára nyújtott szolgáltatások minőségének javítását célzó 
projektek, 

— a minőségbiztosítás nemzetközi szempontjaival foglalkozó projektek, 

— az európai felsőoktatás és kutatás közötti kapcsolatok erősítését célzó projektek, 

— a doktorjelöltek számára rendelkezésre álló európai tanulmányi lehetőségeket népszerűsítő projektek. 

Az alábbi tevékenységek végrehajtását célzó projektek nem részesülnek finanszírozásban: 

az Erasmus tematikus hálózatok nemzetközivé tételének keretében végrehajtott tevékenységek. 

C.3. Elbírálási szempontok 

A 3. Alprogramra irányuló pályázatokat az alábbi elbírálási szempontok szerint értékelik: 

Szempont Súlyozás 

1. A projekt mennyire releváns az Erasmus Mundus program tekintetében 20 % 

2. A projekt azon képessége, hogy hozzájáruljon az európai felsőoktatás vonzerejének növe
léséhez az egész világon, illetve e tekintetben várható hatása 

20 % 

3. A projekt eredményeinek és tapasztalatainak terjesztését célzó intézkedések, valamint az 
eredmények fenntarthatóságával és hosszú távú kiaknázásával kapcsolatos tervek 

20 % 

4. A partnerség összetétele és az együttműködési mechanizmusok 20 % 

5. Munkaterv és költségvetés 20 % 

Összesen 100 % 

C.4. Költségvetés 

Az ajánlattételi felhívás célja kb. 5 projekt kiválasztása. Az ajánlattételi felhívás keretében a projektek 
társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés 1 millió EUR. A támogatási összegek között számottevő 
különbségek vannak a kiválasztott projektek nagysága szerint (a támogatás összege általában 100 000 EUR 
és 350 000 EUR között van). Az Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg 
az összes elszámolható költség 75%-át.
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C.5. Meddig lehet pályázni 

A pályázatok benyújtásának határideje a 3. alprogramba tartozó, az európai felsőoktatás vonzerejének 
növelését célzó Erasmus Mundus projektek tekintetében 2010. április 30. 

A pályázatot ajánlott levélben kell elküldeni a következő címre: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Call for proposals EACEA/29/09 — Action 3 
Att. Mr. Joachim Fronia 
BOUR 02/29 
Avenue du Bourget 1 
1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Csak a határidőre benyújtott és a pályázati űrlapon meghatározott követelményeknek megfelelő pályázatokat 
fogadják el. A csak faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
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