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V
(Skelbimai)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

KOMISIJA
Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/29/09 dėl programos Erasmus Mundus II įgyvendinimo
(2009/C 294/08)
— 1 veiksmas – JUNGTINĖS PROGRAMOS
— 2 veiksmas – PARTNERYSTĖS
— 3 veiksmas – EUROPOS AUKŠTOJO MOKSLO RĖMIMAS

Programos tikslai
Erasmus Mundus programos bendrasis tikslas yra gerinti Europos aukštojo mokslo kokybę, išplėsti ir sustip
rinti besimokančiųjų karjeros perspektyvas ir stiprinti supratimą tarp tautų ir kultūrų skatinant bendradar
biavimą su trečiosiomis šalimis, vadovaujantis ES išorės politikos tikslais, kad būtų užtikrinta trečiųjų šalių
aukštojo mokslo subalansuota plėtra.

Konkretūs programos uždaviniai yra tokie:

— skatinti struktūriškai apibrėžtą aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą ir didinti aukštos kokybės
pasiūlą aukštojo mokslo srityje, turinčią savitą europinę pridėtinę vertę, kuri būtų patraukli Europos
Sąjungoje ir už jos ribų, siekiant sukurti kompetencijos centrus,

— prisidėti prie abipusio visuomenės turtinimo keliant vyrų ir moterų kvalifikaciją, kad jie turėtų darbo
rinkos reikalavimus atitinkančių įgūdžių, bei plačias pažiūras ir tarptautinę patirtį, skatinant talentin
giausių studentų ir mokslininkų iš trečiųjų šalių mobilumą, kad šie galėtų įgyti kvalifikaciją ir (arba)
patirties Europos Sąjungoje ir talentingiausių Europos studentų ir akademikų mobilumą į trečiąsias šalis,

— prisidėti prie žmogiškųjų išteklių ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų tarptautinio bendradarbia
vimo vystymo užtikrinant didesnį mobilumą tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių,

— padaryti aukštąjį mokslą Europoje lengviau prieinamą bei stiprinti jo įvaizdį ir žinomumą pasaulyje, taip
pat jo patrauklumą trečiųjų šalių ir Europos Sąjungos piliečiams.

Erasmus Mundus programos vadovas ir atitinkamos paraiškų formos, susijusios su trimis veiksmais, pateiktos
šiuo adresu:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php
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1 veiksmas – ERASMUS MUNDUS JUNGTINĖS PROGRAMOS

Šia veikla skatinamas Europos ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų bei akademinės visuomenės
bendradarbiavimas siekiant įsteigti kompetencijos centrus ir suburti itin aukštos kvalifikacijos žmogiškuosius
išteklius. Šis veiksmas susideda iš dviejų poveiksmių:
— 1A veiksmas – Erasmus Mundus magistrantūros studijos (EMMS), ir
— 1B veiksmas – Erasmus Mundus jungtinės doktorantūros studijos (EMJDS),
kuriais siekiama remti itin aukšto akademinio lygio aukštesnės pakopos universitetinių studijų programas,
kurias kartu parengė Europos, ir kai reikia, trečiųjų šalių universitetai ir kurios galėtų pagerinti Europos
aukštojo mokslo žinomumą ir patrauklumą. Tokios jungtinės programos turi užtikrinti mobilumą tarp
konsorciumų universitetų ir leisti siekti bendrai pripažįstamų jungtinių, dvigubų ar sudėtinių mokslo
laipsnių.
A.1. Reikalavimus atitinkantys kandidatai ir konsorciumų sudėtis
Kandidatams ir konsorciumų sudėčiai keliami reikalavimai nurodyti Programos vadovo 4.2.1 skyriuje (1A
veiksmui) ir 5.2.1 skyriuje (1B veiksmui).
A.2. Reikalavimus atitinkanti veikla
Reikalavimus atitinkanti veikla nurodyta Programos vadovo 4.2.2 skyriuje (1A veiksmui) ir 5.2.2 skyriuje
(1B veiksmui). Šiame kvietime teikti paraiškas nenustatyti jokie temų prioritetai.
A.3. Sutarčių sudarymo kriterijai
Su 1A ir 1B veiksmais susijusios paraiškos bus vertinamos pagal šiuos sutarčių sudarymo kriterijus:
— 1A veiksmui – Erasmus Mundus magistrantūros studijos (EMMS)
Kriterijai

Svarba

1. Akademinė kokybė

30 %

2. Studijų integracija

25 %

3. Studijų programos valdymo, žinomumo ir tvarumo didinimo priemonės

20 %

4. Studentams skirtos priemonės ir vėlesnis jų taikymas

15 %

5. Kokybės užtikrinimas ir vertinimas

10 %
Iš viso

100 %

— 1B veiksmui – Erasmus Mundus jungtinės doktorantūros studijos (EMJDS)
Kriterijai

Svarba

1. Studijų ir mokslinių tyrimų kokybė

25 %

2. Partnerystės patirtis ir sandara

25 %

3. Programos europinė integracija ir veiksmingumas

20 %

4. EMJDS stipendijos gavėjams skirtos priemonės

15 %

5. Programos valdymas, tvarumas ir kokybės užtikrinimas

15 %
Iš viso

100 %
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A.4. Biudžetas
Šis kvietimas teikti paraiškas 2010 m. biudžetui tiesioginės įtakos neturi. Siekiama atrinkti:
— pagal 1A veiksmą (EMMS): ne mažiau kaip 15 naujų pasiūlymų ir ne daugiau kaip 21 pasiūlymą dėl
tęstinės veiklos,
— pagal 1B veiksmą (EMJDS): 12 naujų pasiūlymų.
Su kiekvienu atrinkto pasiūlymo pateikėju 2010 m. vasarą bus pasirašyti penkerių metų partnerystės
pagrindų susitarimai. Pagal šiuos pagrindų susitarimus kasmet nuo 2011/2012 akademinių metų bus
sudaromi konkretūs paramos skyrimo susitarimai, kuriais remiantis bus skirta finansinė parama jungtines
programas vykdantiems konsorciumams ir skiriamos atskiros stipendijos kasmet nustatomam Europos ir
trečiųjų šalių studentų, doktorantų ir mokslininkų skaičiui.

A.5. Galutinė paraiškų pateikimo data
Galutinė paraiškų pagal Erasmus Mundus magistrantūros studijų programą (EMMS; 1A veiksmas) ir Erasmus
Mundus jungtinę doktorantūros programą (EMJDS; 1B veiksmas) pateikimo data – 2010 m. balandžio 30 d.

Šiuo metu Vykdomoji agentūra kuria elektroninę visų paraiškų teikimo sistemą. Pagal šį kvietimą teikti
paraiškas paraiškos teikėjai turi siųsti savo paraiškas, naudodami elektroninę formą, prieinamą nuo 2010 m.
vasario mėn. (elektroninės formos pavyzdys bus paskelbtas Agentūros interneto svetainėje nuo 2009 m.
gruodžio mėn.).

Ši forma (kartu su priedais) laikoma galutine paraiška.

Be to, papildomai, iki galutinės paraiškų pateikimo datos, šiuo adresu turi būti nusiųsta popierinė užpildytos
paraiškos kopija:

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

Bus priimtos tik tos paraiškos, kurios bus pateiktos iki nurodytos galutinės datos, laikantis visų atitinkamose
formose nustatytų reikalavimų. Vien tik faksu arba elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos nebus vertinamos.

Kad būtų lengviau atrinkti ekspertus, turinčius reikiamą akademinę ir mokslo srities kompetenciją, pagal 1A
veiksmą (Erasmus Mundus magistrantūros studijos (EMMS)) ir 1B veiksmą (Erasmus Mundus jung
tinės doktorantūros studijos (EMJDS)) paraiškas teikiantys kandidatai turi pateikti trumpą jungtinės
programos aprašymą (ne daugiau kaip vieno puslapio, nurodant programos pavadinimą, programos sritį
(sritis), pagrindinius partnerius ir trumpą programos struktūros santrauką bei pagrindinius turinio aspektus),
pageidautina, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki nurodytos galutinės paraiškos pateikimo dienos (t. y. iki
2010 m. kovo 31 d.). Šį santraukos šabloną ir jo pateikimo procedūros aprašymą galima atsisiųsti iš
tinklalapio: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

B.

2 veiksmas – ERASMUS MUNDUS PARTNERYSTĖS
PRANEŠIMAS

Kvietimo teikti paraiškas AKR šalių projektų skirsniui taikoma atidėjimo išlyga. Europos plėtros fondo
finansavimo (ir tuo pačiu dotacijų AKR projektų skirsniui) skyrimas priklauso nuo to, ar Europos Komisija
ir AKR šalių grupė pasirašys Finansavimo sutartį.
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Šia veikla siekiama skatinti struktūriškai apibrėžtą Europos ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų
bendradarbiavimą sudarant palankias judumo sąlygas visų studijų pakopų aukštojo mokslo studentams
(paskutinio kurso studentams ir magistrams), doktorantams, tyrėjams, akademiniams ir administraciniams
darbuotojams (mobilumo srautai gali būti numatyti ne visiems regionams ir ne visiems pasiūlymams).

2 veiksmas – Erasmus Mundus partnerystės (EMA2) susideda iš dviejų gijų:

— Erasmus Mundus 2 veiksmas – 1 GIJA – Partnerystės su šalimis, įtrauktomis į ENPI, DCI, EDF ir IPA
priemones (1) (buvęs „Išorės bendradarbiavimo langas“)
— Erasmus Mundus 2 veiksmas – 2 GIJA – Partnerystės su šalimis ir teritorijomis, įtrauktomis į bendra
darbiavimo su pramoninėmis šalimis priemonę (ICI)

B.1. Reikalavimus atitinkantys kandidatai, šalys ir partnerystės sudėtis
Kandidatams ir partnerystės sudėčiai keliami reikalavimai nurodyti Programos vadovo 6.1.2.a skyriuje
(EMA2 – 1 GIJAI) ir 6.2.2.a skyriuje (EMA2 – 2 GIJAI), taip pat su kvietimu teikti paraiškas
EACEA/29/09 susijusių gairių 5.3.1 skyriuje (EMA2 – 1 GIJAI) ir 5.3.2 skyriuje (EMA2 – 2 GIJAI).

B.2. Reikalavimus atitinkanti veikla
Reikalavimus atitinkanti veikla nurodyta 2009–2013 m. Erasmus Mundus programos vadovo 6.1.2.b skyriuje
(EMA2 – 1 GIJAI) ir 6.2.2.b skyriuje (EMA2 – 2 GIJAI), taip pat su kvietimu teikti paraiškas EACEA/29/09
susijusių gairių 5.3.1 skyriuje (EMA2 – 1 GIJAI) ir 5.3.2 skyriuje (EMA2 – 2 GIJAI).

B.3. Sutarčių sudarymo kriterijai
Paraiškos, susijusios su EMA2 – 1 GIJA, bus vertinamos remiantis toliau pateiktais sutarčių sudarymo
kriterijais:
Kriterijai

Svarba

1.

Aktualumas

25 %

2.

Kokybė

65 %

2.1. Partnerystės sudėtis ir bendradarbiavimo mechanizmai

20 %

2.2. Mobilumo organizavimas ir įgyvendinimas

25 %

2.3. Studentams/personalui skirtos priemonės ir vėlesnis jų taikymas

20 %

3.

10 %

Tvarumas
Iš viso

100 %

(1) ENPI – Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė
DCI – Vystomojo bendradarbiavimo priemonė
IPA – Pasirengimo narystei pagalbos priemonė
EDF – Europos plėtros fondas (EDF) – svarbiausias instrumentas teikti vystomajam bendradarbiavimui skirtai Bendrijos
paramai pagal „Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos
bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą“.
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Paraiškos, susijusios su EMA2 – 2 GIJA, bus vertinamos remiantis toliau pateiktais sutarčių sudarymo
kriterijais:
Kriterijai

Svarba

1.

Aktualumas

25 %

2.

Indėlis į kompetenciją

25 %

3.

Kokybė

50 %

3.1. Partnerystės sudėtis ir bendradarbiavimo mechanizmai

15 %

3.2. Mobilumo organizavimas ir įgyvendinimas

20 %

3.3. Studentams/personalui skirtos priemonės ir vėlesnis jų taikymas

15 %
Iš viso

100 %

B.4. Biudžetas
Bendras projektams pagal šį kvietimą teikti paraiškas skirtas biudžetas yra maždaug 105,2 milijono EUR.
Siekiama, kad būtų užtikrintas bent jau 3 881 asmens mobilumas.
EMA2 – 1 GIJAI skirtas biudžetas yra 97,7 milijono EUR. Siekiama, kad būtų užtikrintas bent jau 3 716
asmenų mobilumas.
EMA2 – 2 GIJAI skirtas biudžetas yra 7,5 milijono EUR. Siekiama, kad būtų užtikrintas bent jau 165
asmenų mobilumas.
B.5. Galutinė paraiškų pateikimo data
Galutinė paraiškų pagal „Erasmus Mundus 2 veiksmą – Partnerystės“ pateikimo data – 2010 m. balandžio
30 d.
Paraiška dėl paramos skyrimo registruotu laišku turi būti siunčiama šiuo adresu:
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
Bus priimtos tik tos paraiškos, kurios bus pateiktos iki nurodytos galutinės datos, laikantis visų atitinkamose
formose nustatytų reikalavimų. Vien tik faksu arba elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos nebus vertinamos.
Jei paraiškos teikėjas siunčia kelias skirtingas paraiškas, jos visos turi būti siunčiamos atskiruose vokuose.
C.

3 veiksmas – EUROPOS AUKŠTOJO MOKSLO RĖMIMAS

Šiuo veiksmu siekiama gerinti Europos aukštojo mokslo patrauklumą, įvaizdį, prestižą, žinomumą ir pasie
kiamumą. Veiksmu remiamos daugiašalės iniciatyvos, studijos, projektai, renginiai ir kita veikla, susijusi su
visų aukštojo mokslo sričių, pavyzdžiui, skatinimo, pasiekiamumo, kokybės užtikrinimo, kreditų pripaži
nimo, Europos kvalifikacijų pripažinimo užsienyje ir abipusio kvalifikacijų pripažinimo su trečiosiomis
šalimis, studijų programų kūrimo, judumo, paslaugų kokybės ir kt., tarptautiniais aspektais.
3 veiksmo veikla gali būti įvairių formų (konferencijos, seminarai, pasitarimai, tyrimai, analizė, bandomieji
projektai, apdovanojimai, tarptautiniai tinklai, skelbiamos medžiagos rengimas, IRT priemonių plėtojimas ir
kt.), ji gali būti vykdoma bet kurioje pasaulio vietoje.
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C.1. Reikalavimus atitinkantys kandidatai ir konsorciumų sudėtis
Kandidatams ir konsorciumų sudėčiai keliami reikalavimai nurodyti Programos vadovo 7.2.1 skyriuje.
C.2. Reikalavimus atitinkanti veikla
Reikalavimus atitinkanti veikla nurodyta Programos vadovo 7.2.2 skyriuje.
Su šiuo kvietimu teikti paraiškas susijusiuose projektuose turi būti nurodytas vienas iš toliau pateiktų
prioritetų:
— projektai, susiję su Europos aukštojo mokslo patrauklumo skatinimu tam tikruose geografiniuose regio
nuose (prioritetas bus teikiamas regionams, kuriuose ligi šiol buvo vykdoma mažiau Erasmus Mundus
projektų, pvz., Afrikai ir pramoninės šalims),
— projektai, kuriais siekiama pagerinti paslaugas tarptautiniams studentams ir doktorantams,
— projektai, daugiau dėmesio skiriantys kokybės užtikrinimo nuostatos tarptautiniam aspektui,
— projektai, kuriais siekiama sustiprinti Europos aukštojo mokslo ir mokslo tyrimų sričių ryšius,
— projektai, propaguojantys studijų Europoje galimybes doktorantams.
Projektai, kurie numato šias veiklos rūšis, nebus finansuojami:
Veikla, susijusi su Erasmus teminių tinklų internacionalizavimu.
C.3. Sutarčių sudarymo kriterijai
Paraiškos, susijusios su 3 veiksmu, bus vertinamos remiantis toliau pateiktais sutarčių sudarymo kriterijais:

Kriterijai

Svarba

1. Projekto svarbumas įgyvendinant programą Erasmus Mundus

20 %

2. Projekto laukiamas poveikis ir gebėjimas padėti didinti Europos aukštojo mokslo patrauk
lumą pasaulyje

20 %

3. Priemonės, skirtos užtikrinti projekto rezultatų ir patirties sklaidą, taip pat planai, skirti
užtikrinti šių rezultatų ilgalaikį naudojimą ir tvarumą

20 %

4. Partnerystės sudėtis ir bendradarbiavimo mechanizmai

20 %

5. Darbo planas ir biudžetas

20 %
Iš viso

100 %

C.4. Biudžetas
Pagal šį kvietimą teikti paraiškas siekiama atrinkti maždaug 5 projektus. Projektų pagal šį kvietimą teikti
paraiškas bendram finansavimui skirtas bendras biudžetas yra 1 milijonas EUR. Dotacijų dydžiai bus gana
skirtingi ir priklausys nuo atrinktų projektų apimties (paprastai nuo 100 000 EUR ir 350 000 EUR). Dotacija
galima padengti ne daugiau kaip 75 proc. tinkamų išlaidų.
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C.5. Galutinė paraiškų pateikimo data
Galutinė paraiškų pagal „Erasmus Mundus 3 veiksmą – Europos aukštojo mokslo rėmimas“ pateikimo data –
2010 m. balandžio 30 d.
Paraiška dėl paramos skyrimo registruotu laišku siunčiama šiuo adresu:
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
Bus priimtos tik tos paraiškos, kurios bus pateiktos iki nurodytos galutinės datos, laikantis visų atitinkamose
formose nustatytų reikalavimų. Vien tik faksu arba elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos nebus vertinamos.
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