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V
(Udtalelser)

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

KOMMISSIONEN
INDKALDELSE AF FORSLAG — EACEA/28/09
Tempus IV — Reform af de videregående uddannelser gennem internationalt universitetssamarbejde
(2009/C 286/03)
1. Mål og beskrivelse
Tempusprogrammets fjerde fase dækker perioden fra 2007 til 2013.
Programmets generelle mål er fortsat at bidrage til at fremme samarbejdet inden for videregående uddan
nelser mellem EU's medlemsstater og partnerlandene i det omkringliggende område. Programmet bidrager
især til at fremme frivillig strømligning med EU's satsninger inden for videregående uddannelser, som er
affødt af Lissabondagsordenen og Bolognaprocessen.
Målet med denne indkaldelse af forslag er at fremme multilateralt samarbejde mellem videregående uddan
nelsesinstitutioner, myndigheder og organisationer fra EU's medlemsstater og fra partnerlandene med fokus
på reform og modernisering af de videregående uddannelser.
Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (»Forvaltningsorganet«), der handler ud
fra de beføjelser, som det har fået tildelt af Europa-Kommissionen (»Kommissionen«), er ansvarligt for denne
indkaldelse af forslag.
2. Krav til ansøgerne
For at være støtteberettiget skal ansøgerne have status af juridisk person og skal i mere end fem år have haft
juridisk hjemsted i EU eller i Tempus-partnerlandene.
Ansøgere til Fælles Projekter skal være anerkendt af staten, være offentlige eller private videregående
uddannelsesinstitutioner eller sammenslutninger, organisationer eller netværk af videregående uddannelses
institutioner, der arbejder for fremme, forbedring og reform af de videregående uddannelser.
Ansøgere til Strukturforanstaltninger skal være juridiske personer som anført ovenfor vedrørende fælles
projekter eller nationale eller internationale rektor-, lærer- eller studenterorganisationer.
Institutioner og organisationer, der kan deltage i Tempusprogrammet, spænder fra videregående uddannel
sesinstitutioner og -organisationer til ikke-akademiske institutioner og -organisationer såsom ikke-statslige
organisationer, virksomheder, erhvervsorganisationer og offentlige myndigheder.
Disse institutioner og organisationer skal have hjemsted i en af nedenstående fire grupper af deltagelses
berettigede lande:
— EU’s 27 medlemsstater
— 5 lande i det vestlige Balkan: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien, Montenegro, Serbien og Kosovo (1)
(1) Administreres under ansvar af De Forenede Nationer i henhold til FN’s Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni
1999.
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— 16 lande i EU’s sydlige og østlige naboområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, de
besatte palæstinensiske områder, Syrien, Tunesien, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova,
Den Russiske Føderation og Ukraine
— 5 centralasiatiske lande: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.
3. Støtteberettigede aktiviteter og varighed
De to vigtigste samarbejdsinstrumenter i denne indkaldelse af forslag til Tempus er:
— Fælles projekter: Projekter med en »bottom-up«-tilgang, som tager sigte på modernisering og reform på
institutionelt niveau (universiteter). Fælles projekter tager sigte på videnoverførsel mellem universiteter,
organisationer og institutioner i EU og i partnerlandene og eventuelt mellem partnerlandenes aktører.
— Strukturforanstaltninger: Projekter, der tager sigte på at bidrage til udvikling og reform af de videre
gående uddannelsessystemer i partnerlandene, at forbedre deres kvalitet og relevans og bidrage til større
strømligning med udviklingen på EU-plan. Strukturforanstaltninger vedrører tiltag med henblik på at
støtte strukturreformer af de videregående uddannelsessystemer og udvikling af strategiske rammer på
nationalt plan.
Nationale projekter og projekter med deltagelse af flere lande kan finansieres.
Projekter i medlemsstaterne skal overholde de nationale prioriteringer, der fastlægges i tæt samarbejde
mellem Europa-Kommissionens delegationer og partnerlandenes uddannelsesmyndigheder.
— For nationale projekter skal der indsendes forslag fra grupperinger af institutioner med:
— mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra et partnerland (for så vidt angår Montenegro og
Kosovo, vil ét universitet være tilstrækkeligt på grund af uddannelsessektorens beskedne størrelse)
— mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre forskellige EU-medlemsstater.
Projekter med deltagelse af flere lande skal overholde regionale prioriteringer, som er baseret på EU's politik
for samarbejde med partnerlandenes regioner som fastlagt i Kommissionens strategidokumenter om nabo
landene (1), førtiltrædelseslandene (2) og Centralasien (3) og er fælles for alle partnerlande i en bestemt region
eller skal beskæftige sig med en national prioritering, som er fælles for hvert af de deltagende partnerlande.
— For projekter med deltagelse af flere lande skal der indsendes forslag fra grupperinger af institutioner
med:
— mindst to videregående uddannelsesinstitutioner fra hvert af de deltagende partnerlande (mindst to
partnerlande — med undtagelse af Kosovo og Montenegro, hvor kravet er én videregående uddan
nelsesinstitution fra hvert land).
— mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre forskellige EU-medlemsstater.
For strukturforanstaltninger stilles der en yderligere betingelse: Ministeriet/ministerierne for (videregående)
uddannelser i partnerlandet/partnerlandene skal være involveret som partner(e) i et projekt om strukturfor
anstaltninger.
Projekterne må maksimalt vare 24 måneder eller 36 måneder. Den periode, hvor omkostningerne er
støtteberettigede, forventes at starte den 15. oktober 2010.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om
oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument; http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/oj_l310_da.pdf;
European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI Inter-regional Programme, Strategy Paper 2007-2013 and
Indicative Programme 2007-2010 (det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument, ENPI interregionalt samar
bejde, strategidokument 2007-2013 og vejledende program 2007-2010); http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/
enpi_interregional_en.pdf
(2) Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa);
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2006/l_210/l_21020060731da00820093.pdf Instrument for Pre-acces
sion Assistance (IPA), Multi-annual Indicative Planning Document (MIPD), 2008-2010, Multi-beneficiary; MIPD
(2008-2010), reference C(2008) 3585 of 17 July 2008 (instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA), flerårigt vejle
dende planlægningsdokument (MIPD), 2008-2010, flere støtteberettigede; MIPD (2008-2010), reference C(2008) 3585
af 17. juli 2008) http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_NATIVE_C_2008_3585_1_EN_
ANNEXE.doc
(3) The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership; The Council of the EU, 31 May 2007, 10113/07 (EU og
Centralasien: Strategi for et nyt partnerskab, Rådet for Den Europæiske Union) http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf
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4. Tildelingskriterier
Støtteberettigede ansøgninger til fælles projekter og strukturforanstaltninger vil blive bedømt af uafhængige
eksterne eksperter på grundlag af følgende tildelingskriterier:
— klarheden og sammenhængen i projektmålene; deres relevans for reformerne af de videregående uddan
nelser (EU’s moderniseringsdagsorden, Bolognaprocessen) i partnerlandets institution eller system og
projektets effekt på disse reformer
— partnerskabets kvalitet (kvalifikationer, anerkendt ekspertise og kompetencer til udførelse af alle aspekter
af arbejdsprogrammet, passende opgavefordeling, effektiv kommunikation og samarbejde)
— de anvendte metoder, herunder bl.a. relevansen af projektresultaterne og hermed beslægtede aktiviteter i
forhold til projektmålet og specifikke målsætninger, påvist logisk og sund planlægningskapacitet (logisk
oversigtsmatrix og arbejdsplan), påregnet kvalitetskontrol, overvågning og styring af projektet (indika
torer og benchmarks)
— projektets bæredygtighed og varige effekt på institutionerne, målgrupperne og/eller systemet for videre
gående uddannelser, herunder formidling og udnyttelse af aktiviteter og projektresultater
— budget- og omkostningseffektivitet, herunder personaleplanlægning under overholdelse af de daglige
lønsatser, relevant indkøb af udstyr, effektiv brug af mobilitetsperioder.
På basis af de forslag, der kommer igennem den første bedømmelse, og som opnår det højeste antal point,
og under hensyn til budgetbevillingerne for hver region opstiller et tværtjenstligt bedømmelsesudvalg en
shortlist over de projekter, som uddannelsesministerierne, Kommissionens delegationer og nationale
Tempus-kontorer i partnerlandene skal tage stilling til. Forvaltningsorganet træffer endelig beslutning om,
hvilke projekter det ønsker at finansiere under hensyntagen til resultaterne af bedømmelsen og den geogra
fiske balance mellem partnerlandene samt de budgetmæssige begrænsninger.
5. Budget og støttebeløb
Det vejledende budget, der er afsat til medfinansiering af projekter i forbindelse med denne indkaldelse,
udgør 53,8 mio. EUR.
Det finansielle bidrag fra Kommissionen kan ikke overstige 90 % af de samlede støtteberettigede omkost
ninger. Det er nødvendigt med en medfinansiering på mindst 10 % af de samlede støtteberettigede omkost
ninger.
Det mindste tilskud til både fællesprojekter og strukturforanstaltninger udgør 500 000 EUR. Det maksimale
tilskud udgør 1 500 000 EUR. For nationale projekter er det mindste tilskud til begge projekttyper i Kosovo
og Montenegro fastsat til 300 000 EUR.
6. Indsendelse af forslag og tidsfrist
Ansøgninger om tilskud skal udarbejdes på engelsk, fransk eller tysk ved hjælp af eForm-skemaet, der er
specielt udformet til dette formål, og som findes på Forvaltningsorganet websted: http://eacea.ec.europa.eu/
tempus/index_en.php
Tidsfristen for indsendelse af behørigt udfyldte elektroniske ansøgningsskemaer til fælles projekter og
strukturforanstaltninger er senest den 9. marts 2010 kl. 12.00 Bruxelles-tid.
Denne onlineindsendelse anses for at være originalkopien. For at skabe sikkerhed for både ansøgere og
Forvaltningsorganet og med henblik på indsendelse af yderligere oplysninger, der er påkrævet, skal en
fuldstændig papirkopi af eForm-skemaet sammen med yderligere dokumenter (se vejledning for ansøgere)
imidlertid fremsendes via postforsendelse til Forvaltningsorganet senest den 9. marts 2010 (poststemplets
dato er afgørende) til følgende adresse:
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Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Tempus
Call for Proposal EACEA/28/09
Office: BOUR 2/17
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Ansøgninger fremsendt pr. fax eller e-mail accepteres ikke.
7. Yderligere oplysninger
Ansøgningerne skal overholde bestemmelserne i retningslinjerne for ansøgning — Indkaldelse af forslag
EACEA/28/09 —, skal indsendes på det hertil beregnede ansøgningsskema og indeholde de pågældende
bilag. Disse dokumenter findes på følgende websted: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
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