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KOMISJON
Konkursikutse – EACEA/29/09 programmi Erasmus Mundus II rakendamiseks
(2009/C 294/08)
— Meede 1 – ÜHISPROGRAMMID
— Meede 2 – PARTNERLUSSUHTED
— Meede 3 – EUROOPA KÕRGHARIDUSE EDENDAMINE

Programmi eesmärgid
Programmi Erasmus Mundus üldeesmärk on edendada kõrgharidust Euroopas, aidata parandada ja suuren
dada üliõpilaste karjäärivõimalusi ning edendada kultuuridevahelist mõistmist, tehes selleks koostööd
kolmandate riikidega, et vastavalt ELi välispoliitika eesmärkidele anda oma panus kolmandate riikide kõrg
hariduse jätkusuutlikusse arengusse.

Programmi erieesmärgid on:

— soodustada struktuurset koostööd kõrgharidusasutuste vahel ning suurendada kõrghariduse kvaliteeti
koos selge Euroopa lisandväärtusega, mis mõjub atraktiivselt nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool,
eesmärgiga luua tippteadmiste keskused;

— aidata kaasa ühiskondade vastastikusele rikastamisele, täiustades naiste/meeste kvalifikatsiooni, et neil
oleksid tööturu nõudmistele vastavad oskused, lai silmaring ja rahvusvahelised kogemused, soodustades
kolmandate riikide kõige andekamate üliõpilaste ja õppejõudude liikuvust, et nad omandaksid kvalifi
katsiooni ja/või kogemusi Euroopa Liidus, ning kõige andekamate Euroopa üliõpilaste ja õppejõudude
liikuvust kolmandate riikide suunas;

— aidata kaasa kolmandate riikide kõrgharidusasutuste inimressursside arengule ja rahvusvahelisele koos
tööle suurenenud liikuvuse kaudu Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel;

— parandada Euroopa kõrghariduse ligipääsetavust, profiili ja nähtavust kogu maailmas ning suurendada
selle atraktiivsust kolmandate riikide ja Euroopa Liidu kodanike hulgas.

Programmi Erasmus Mundus juhend ja asjaomased taotlusevormid kolme meetme kohta on kättesaadavad
järgmisel aadressil:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

3.12.2009

ET

3.12.2009

A.

Euroopa Liidu Teataja

C 294/19

Meede 1 – ERASMUS MUNDUSE ÜHISPROGRAMMID

Kõnealune meede, millega soovitakse soodustada Euroopa ja kolmandate riikide kõrgharidusasutuste ja
õppejõudude vahelist koostööd, et luua tippteadmiste keskusi ja pakkuda kõrgtasemel ettevalmistusega
personali, koosneb kahest alameetmest:
— meede 1A – Erasmus Munduse magistriõppe kursused (EMMC) ja
— meede 1B – Erasmus Munduse doktoriõppe ühisprogrammid (EMJD),
mille eesmärk on toetada Euroopa ja vajaduse korral kolmandate riikide ülikoolide konsortsiumide ühis
tööna valminud akadeemilise tipptasemega kraadiõppe programme, mis võiksid suurendada Euroopa kõrg
haridussektori nähtavust ja suurendada huvi selle vastu. Sellised ühisprogrammid peavad sisaldama ülikoo
lide konsortsiumide vahelist liikuvust ja pakkuma tunnustatud ühiseid, topelt või mitmekordseid teadus
kraade.
A.1. Abikõlblikud osalejad ja konsortsiumi moodustamine
Abikõlblikele osalejatele ja konsortsiumi moodustamisele kohaldatavad tingimused on meetme 1A kohta
esitatud programmi juhendi jaotises 4.2.1 ja meetme 1B kohta jaotises 5.2.1
A.2. Abikõlblikud tegevused
Meetme 1A abikõlblikud tegevused on loetletud programmi juhendi jaotises 4.2.2 ja meetme 1B tegevused
jaotises 5.2.2. Teema eelistusi ei ole selles konkursikutses kindlaks määratud.
A.3. Toetuse andmise kriteeriumid
Meetme 1A ja 1B taotlusi hinnatakse järgmiste toetuse andmise kriteeriumite alusel:
— meede 1A – Erasmus Munduse magistriõppe kursused (EMMC)
Kriteeriumid

Osakaal

1. Akadeemiline kvaliteet

30 %

2. Kursuse integreeritus

25 %

3. Kursuse juhtimine, nähtavus ja jätkusuutlikkuse saavutamise meetmed

20 %

4. Üliõpilastele pakutavad võimalused ja järelmeetmed

15 %

5. Kvaliteedi tagamine ja hindamine

10 %
Kokku

100 %

— meede 1B – Erasmus Munduse doktoriõppe ühisprogrammid (EMJD)
Kriteeriumid

Osakaal

1. Akadeemiline ja teadustöö kvaliteet

25 %

2. Partnerluskogemused ja partnerluse koosseis

25 %

3. Programmi Euroopa integratsioon ja toimimine

20 %

4. Erasmus Munduse ühise doktoriõppekava stipendiumi saavaid doktorante käsitlevad sätted

15 %

5. Programmi juhtimine, jätkusuutlikkus ja kvaliteedi tagamine

15 %
Kokku

100 %
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A.4. Eelarve
Käesoleval konkursikutsel ei ole 2010. aasta eelarvele otsest mõju. Kutse eesmärk on välja valida
— meetme 1A (EMMC) jaoks: 15 uut taotlust ja kuni 21 pikendamistaotlust;
— meetme 1B (EMJD) jaoks: 12 uut taotlust.
Iga väljavalitud taotluse alusel sõlmitakse 2010. aasta suvel viieaastane partnerluse raamleping. Raamlepin
gute alusel sõlmitakse igal aastal alates 2011/2012 õppeaastast eritoetuslepingud, mis sisaldavad nii rahalist
toetust ühisprogramme rakendatavatele konsortsiumidele kui ka iga-aastaseid individuaalstipendiume
Euroopa ja kolmandate riikide üliõpilastele, doktorantidele ja teadlastele.

A.5. Taotluse esitamise tähtpäev
Erasmus Munduse magistriõppe kursuste (meede 1A) ja Erasmus Munduse doktoriõppe ühisprogrammide
(meede 1B) esitamise tähtpäev on 30. aprillil 2010.

Täitevasutus töötab praegu välja süsteemi kõikide taotluste elektrooniliseks esitamiseks. Käesoleva konkursi
kutse raames tuleb taotlused esitada elektroonilise vormi teel, mis on kättesaadav alates 2010. aasta
veebruarist (selle elektroonilise vormi näidis avaldatakse täitevasutuse veebisaidil 2009. aasta detsembris).

Kõnealust vormi (koos lisadega) käsitletakse lõpliku taotlusena.

Lisaks tuleb taotluse täielik paberversioon saata posti teel taotluste esitamise tähtajaks järgmisel aadressil:

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

Vastu võetakse üksnes tähtajaks saadetud ja asjaomasel vormil sätestatud tingimustele vastavad taotlused.
Faksiga või ainult e-postiga saadetud taotlusi vastu ei võeta.

Et lihtsustada vastavate akadeemilise ja teadusuuringute kogemusega ekspertide leidmist, palutakse meetme
1A (Erasmus Munduse magistriõppe kursused) ja meetme 1B (Erasmus Munduse doktoriõppe ühis
programmid) taotlejatel esitada ühisprogrammi lühikirjeldus (maksimaalselt üks lehekülg, mis sisaldab
programmi nimetust, valdkonda (valdkondi), põhipartnereid ning programmistruktuuri ja põhijoonte lühi
kokkuvõtet), eelistatavalt üks kuu enne eespool viidatud tähpäeva (st 31. märtsiks 2010). Lühikokkuvõtte
vormi koos vastava teabega esitamise kohta saab alla laadida järgmiselt veebiaadressilt: http://eacea.ec.europa.
eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

B.

Meede 2 – ERASMUS MUNDUSE PARTNERLUSSUHTED
TEADE

Käesolev konkursikutse algatatakse koos Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riike (AKV riike)
käsitleva peatamissättega. Euroopa Arengufondist rahastamine (ning seega sealt toetuse andmine AKV
riikidele) sõltub rahastamiskokkuleppe allkirjastamisest Euroopa Komisjoni ja AKV riikide rühma vahel.
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Selle meetme eesmärk on tugevdada struktuurset koostööd Euroopa ja kolmandate riikide kõrgharidusasu
tuste vahel, edendades (bakalaureuse ja magistriõppe) üliõpilaste, doktorantide, teadlaste, akadeemilise ja
halduspersonali (mitte kõik piirkonnad ja rühmad võivad sisaldada kõiki liikuvuse vooge) liikuvust õpingute
kõigil tasemetel.

Meede 2 – Erasmus Munduse partnerlussuhted (EMA2) jaguneb kaheks alameetmeks:

— Erasmus Mundus meede 2 – ALAMEEDE 1 – Partnerlussuhted ENPI, DCI, EDF ja IPA instrumentidega
hõlmatud riikidega (1) (endine väliskoostöö);
— Erasmus Mundus Meede 2 – ALAMEEDE 2 – Partnerlussuhted tööstusriikide rahastamisvahenditega (ICI)
hõlmatud riikidega

B.1. Abikõlblikud osalejad, riigid ja partnerluste moodustamine
Abikõlblikele osalejatele ja partnerluste moodustamise suhtes kohaldatavad tingimused on meetme EMA2 –
ALAMEETME 1 kohta esitatud programmi juhendi jaotises 6.1.2 ja meetme EMA2 – ALAMEETME 2 kohta
jaotises 6.2.2 ning konkursikutse EACEA/29/09 suunistes EMA2 – ALAMEETME 1 kohta jaotises 5.3.1 ja
EMA2 – ALAMEETME 2 kohta jaotises 5.3.2.

B.2. Abikõlblikud tegevused
Meetme EMA2 – ALAMEETME 1 abikõlblikud tegevused on loetletud aastateks 2009–2013 kehtestatud
Erasmus Munduse programmi juhendi jaotises 6.1.2.b ja meetme EMA2 – ALAMEETME 2 tegevused jaotises
6.2.2.b ning konkursikutse EACEA/29/09 suunistes meetme EMA2 – ALAMEETME 1 kohta jaotises 5.3.1 ja
meetme EMA2 – ALAMEETME 2 kohta jaotises 5.3.2.

B.3. Toetuse andmise kriteeriumid
Meetme EMA2–ALAMEETME 1 kohaseid taotlusi hinnatakse järgmiste toetuse andmise kriteeriumite alusel:

Kriteeriumid

Osakaal

1.

Asjakohasus

25 %

2.

Kvaliteet

65 %

2.1. Partnerluse koosseis ja koostöömehhanismid

20 %

2.2. Liikuvuse korraldamine ja rakendamine

25 %

2.3. Üliõpilastele/personalile pakutavad võimalused ja järelmeetmed

20 %

3.

10 %

Jätkusuutlikkus
Kokku

100 %

(1) ENPI – Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument
DCI – Arengukoostöö rahastamisvahend
IPA – Ühinemiseelse abi rahastamisvahend
EDF – Euroopa Arengufond (EDF) on peamine vahend ühenduse arenguabi andmiseks Cotonou lepingu alusel:
koostööleping ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa
Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel.

ET

C 294/22

Euroopa Liidu Teataja

3.12.2009

Meetme EMA2 – ALAMEETME 2 kohaseid taotlusi hinnatakse järgmiste toetuse andmise kriteeriumite alusel:
Kriteeriumid

Osakaal

1.

Asjakohasus

25 %

2.

Panus tippteadmiste koondamisse

25 %

3.

Kvaliteet

50 %

3.1. Partnerluse koosseis ja koostöömehhanismid

15 %

3.2. Liikuvuse korraldamine ja rakendamine

20 %

3.3. Üliõpilastele/personalile pakutavad võimalused ja järelmeetmed

15 %
Kokku

100 %

B.4. Eelarve
Käesoleva konkursikutse alusel kättesaadav kogusumma on ligikaudu 105,2 miljonit eurot, mis on ette
nähtud vähemalt 3 881 inimese liikuvuseks.
EMA2 – ALAMEETME 1 kättesaadav eelarve on 97,7 miljonit eurot, mis on ette nähtud vähemalt 3 716
inimese liikuvuseks.
EMA2 – ALAMEETME 2 kättesaadav eelarve on 7,5 miljonit eurot, mis on ette nähtud vähemalt 165
inimese liikuvuseks
B.5. Taotluste esitamise tähtpäev
Erasmus Munduse meetme 2 – Partnerlussuhted – kohaste taotluste esitamise tähtpäev on 30. aprillil 2010.
Taotlus tuleb saata tähitud kirja teel järgmisel aadressil:
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
Vastu võetakse üksnes tähtajaks saadetud ja vormil sätestatud tingimustele vastavad taotlused. Faksiga või
ainult e-postiga saadetud taotlusi vastu ei võeta.
Kui üks taotleja saadab mitmeid erinevaid taotlusi, tuleb iga taotlus saata eraldi ümbrikus.
C.

Meede 3 – EUROOPA KÕRGHARIDUSE EDENDAMINE

Kõnealuse meetme eesmärk on edendada Euroopa kõrgharidust meetmete kaudu, mis parandavad Euroopa
kõrghariduse atraktiivsust, profiili, mainet, nähtavust ning ligipääsetavust kogu maailmas, toetavad rahvus
vahelisi algatusi, uuringuid, projekte, üritusi ja muid tegevusi, mis on seotud kõrghariduse rahvusvahelise
mõõtme kõikide aspektidega, näiteks edendamine, kättesaadavus, kvaliteedi tagamine, ainepunktide tunnus
tamine, Euroopa kvalifikatsioonide tunnustamine välismaal ning kvalifikatsioonide vastastikune tunnusta
mine kolmandate riikidega, õppekavade väljatöötamine, liikuvus, teenuste kvaliteet jne.
Meetme 3 tegevusi võib ellu viia mitmesuguses vormis (konverentsid, seminarid, õpikojad, uuringud,
analüüsid, katseprojektid, auhinnad, rahvusvahelised võrgustikud, avaldatavate materjalide ettevalmistamine,
info- ja sidetehnoloogiavahendite arendamine) ning need võivad toimuda kõikjal maailmas.
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C.1. Abikõlblikud osalejad ja konsortsiumi koosseis
Abikõlblike osalejate ja konsortsiumi koosseisu suhtes kohaldatavad tingimused on esitatud programmi
juhendi jaotises 7.2.1.
C.2. Abikõlblikud tegevused
Abikõlblikke tegevusi on kirjeldatud programmi juhendi jaotises 7.2.2.
Käesoleva konkursikutse raames peavad projektid käsitlema ühte järgmistest prioriteetidest:
— projektid, mis käsitlevad Euroopa kõrghariduse edendamist teatavates geograafilistes piirkondades (eelis
tatakse neid piirkondi, mis on olnud senini Erasmus Munduse projektides vähem esindatud: nt Aafrika ja
tööstusriigid);
— projektid, mille eesmärk on parandada rahvusvahelistele üliõpilastele ja doktorantidele pakutavaid teenu
seid;
— kvaliteedi tagamise rahvusvahelist mõõdet käsitlevad projektid;
— projektid Euroopa kõrghariduse ja teadustöö vaheliste sidemete tugevdamiseks;
— projektid, mille raames edendatakse doktorantidele ette nähtud Euroopa õppe võimalusi.
Projekte, mille raames nähakse ette järgmisi tegevusi, ei rahastata:
ERASMUSe temaatiliste võrgustike rahvusvahelisemaks muutmise raames rakendatavad tegevused.
C.3. Toetuse andmise kriteeriumid
Meetme 3 taotlusi hinnatakse järgmiste toetuse andmise kriteeriumite alusel:

Kriteeriumid

Osakaal

1. Projekti asjakohasus seoses programmiga Erasmus Mundus

20 %

2. Projekti potentsiaalne ja eeldatav mõju, et aidata terves maailmas tugevdada Euroopa
kõrghariduse atraktiivust

20 %

3. Projekti tulemuste ja sellest saadavate kogemuste levitamise korraldamine, jätkusuutlikkuse
kavad ning tulemuste pikaajaline kasutamine

20 %

4. Partnerluse koosseis ja koostöömehhanismid

20 %

5. Töökava ja eelarve

20 %
Kokku

100 %

C.4. Eelarve
Käesoleva konkursikutse eesmärk on valida välja ligikaudu viis projekti. Käesoleva konkursikutse alusel
projektide kaasrahastamiseks eraldatud kogueelarve on 1 miljon eurot. Toetussummad varieeruvad suuresti
vastavalt väljavalitud projektide suurusele (tavaliselt 100 000 eurost 350 000 euroni). Täitevasutuse rahaline
panus ei tohi olla suurem kui 75 % kõigist abikõlblikest kuludest.
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C.5. Taotluse esitamise tähpäev
Erasmus Munduse meetme 3 Euroopa kõrghariduse atraktiivsust suurendavate projektide esitamise tähtpäev
on 30. aprillil 2010.
Taotlus tuleb saata tähitud kirjaga järgmisel aadressil:
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
Vastu võetakse üksnes tähtajaks saadetud ja vormil sätestatud tingimustele vastavad taotlused. Faksiga või
ainult e-postiga saadetud taotlusi vastu ei võeta.
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