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V
(Atzinumi)

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

KOMISIJA
Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/29/09, lai īstenotu Erasmus Mundus II programmu
(2009/C 294/08)
— 1. Pasākums – KOPĪGAS PROGRAMMAS
— 2. Pasākums – PARTNERĪBA
— 3. Pasākums – EIROPAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS POPULARIZĒŠANA

Programmas mērķi
Erasmus Mundus programmas vispārējais mērķis ir atbilstīgi ES ārpolitikas mērķiem popularizēt Eiropas
augstāko izglītību, uzlabot un veicināt studentu karjeras iespējas un sekmēt starpkultūru izpratnes veido
šanos, sadarbojoties ar trešām valstīm, lai veicinātu trešo valstu ilgtspējīgu attīstību augstākās izglītības jomā.

Programmas īpašie mērķi ir:

— nolūkā izveidot izcilības centrus veicināt augstākās izglītības iestāžu strukturētu sadarbību un kvalitatīvu
augstākās izglītības piedāvājumu, ko raksturo noteikta Eiropas pievienotā vērtība un kas ir pievilcīgs gan
Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām,

— veicinot trešo valstu talantīgāko studentu un augstskolu mācību spēku mobilitāti kvalifikācijas un/vai
pieredzes gūšanai Eiropas Savienībā un Eiropas valstu talantīgāko studentu un augstskolu mācību spēku
virzību uz trešām valstīm, sekmēt sabiedrību savstarpējo bagātināšanos un vīriešu un sieviešu kvalifikā
cijas paaugstināšanu tā, lai viņiem būtu piemērotas prasmes, jo īpaši attiecībā uz darba tirgu, un lai viņi
būtu progresīvi domājoši cilvēki ar starptautisku pieredzi,

— sekmēt cilvēkresursu un augstāko mācību iestāžu starptautiskās sadarbības spēju attīstību trešās valstīs,
palielinot mobilitāti starp Eiropas Savienību un trešām valstīm,

— uzlabot Eiropas augstākās izglītības pieejamību, tās atpazīstamību un ietekmi pasaulē, kā arī tās pievil
cību trešo valstu un Eiropas Savienības pilsoņiem.

Erasmus Mundus programmas rokasgrāmata un attiecīgās pieteikuma veidlapas pieejamas šajā tīmekļa vietnē:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php
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1. Pasākums – ERASMUS MUNDUS KOPĪGĀS PROGRAMMAS

Šo pasākumu, kura mērķis ir veicināt sadarbību starp Eiropas un trešo valstu augstākās izglītības iestādēm
un augstskolu mācību spēkiem, lai izveidotu izcilības centrus un sagatavotu augsti kvalificētus darbiniekus,
veido divi pakārtoti pasākumi:
— 1.A pasākums – Erasmus Mundus maģistrantūra (EMMC) un
— 1.B pasākums – Erasmus Mundus kopīgā doktorantūra (EMJD),
kuru mērķis ir atbalsts Eiropas un attiecīgos gadījumos trešo valstu universitāšu konsorciju kopīgi izstrā
dātām izcilas akadēmiskās kvalitātes pēcdiploma studiju programmām un kuri varētu veicināt Eiropas
augstākās izglītības jomas atpazīstamību un pievilcīgumu. Šajās kopīgajās programmās ir jāparedz mobilitāte
starp konsorcija universitātēm un atzītu kopīgu grādu, divaugstskolu grādu vai vairākaugstskolu grādu
piešķiršana.
A.1. Atbilstīgie pretendenti un konsorcija sastāvs
Atbilstīgajiem pretendentiem un konsorcija sastāvam piemērojamie nosacījumi attiecībā uz 1.A pasākumu
izklāstīti rokasgrāmatas 4.2.1. iedaļā, bet attiecībā uz 1.B pasākumu – 5.2.1. iedaļā.
A.2. Atbilstīgās darbības
Atbilstīgās darbības, kas attiecas uz 1.A pasākumu, raksturotas rokasgrāmatas 4.2.2. iedaļā, bet atbilstīgās
darbības, kas attiecas uz 1.B pasākumu, – 5.2.2. iedaļā. Šim uzaicinājumam nav noteiktas tematiskās
prioritātes.
A.3. Piešķiršanas kritēriji
1.A un 1.B pasākuma pieteikumus izvērtēs pēc šādiem piešķiršanas kritērijiem.
— 1.A pasākums – Erasmus Mundus maģistrantūra
Kritēriji

Īpatsvars

1. Akadēmiskā kvalitāte

30 %

2. Studiju programmas integritāte

25 %

3. Studiju programmas vadības, atpazīstamības un ilgtspējības nodrošināšanas pasākumi

20 %

4. Studentu materiāltehniskā bāze un papildu pasākumi

15 %

5. Kvalitātes nodrošināšana un novērtēšana

10 %
Kopā

100 %

— 1.B pasākums – Erasmus Mundus kopīgā doktorantūra
Kritēriji

Īpatsvars

1. Akadēmiskā un pētnieciskā kvalitāte

25 %

2. Partnerības pieredze un sastāvs

25 %

3. Programmas darbība un integrācija Eiropā

20 %

4. Noteikumi pretendentiem, kam piešķirta EMJD stipendija

15 %

5. Programmas vadība, ilgtspējība un kvalitātes nodrošināšana

15 %
Kopā

100 %
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A.4. Budžets
Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus tieši neietekmē 2010. gada budžetu. Tā mērķis ir izvēlēties:
— 1.A pasākumam (EMMC): 15 jaunus pieteikumus un ne vairāk kā 21 atjaunotus pieteikumus,
— 1.B pasākumam (EMJD): 12 jaunus pieteikumus.
2010. gada vasarā attiecībā uz katru izraudzītu pieteikumu tiks noslēgti piecu gadu partnerības pamatno
līgumi. Pamatojoties uz šiem nolīgumiem, sākot no 2011./2012. akadēmiskā gada, katru gadu tiks noslēgti
īpaši dotāciju līgumi, kas paredzēs gan finanšu atbalstu konsorcijiem kopīgo programmu īstenošanā, gan ik
gadu nosakāmu individuālo stipendiju skaitu Eiropas un trešo valstu studentiem, doktora grāda kandidātiem
un zinātniekiem.

A.5. Iesniegšanas termiņš
Pieteikumu iesniegšanas termiņš Erasmus Mundus maģistrantūrai (1.A pasākums) un Erasmus Mundus kopī
gajai doktorantūrai (1.B pasākums) ir 2010. gada 30. aprīlis.

Izpildaģentūra šobrīd izstrādā elektronisku sistēmu visu pieteikumu iesniegšanai. Attiecībā uz šo uzaicinā
jumu iesniegt priekšlikumus pieteikumu iesniedzējiem pieteikums ir jānosūta, izmantojot elektronisko veid
lapu, kas būs pieejama no 2010. gada februāra (elektroniskās veidlapas paraugs tiks publicēts aģentūras
tīmekļa vietnē 2009. gada decembrī).

Šī veidlapa (kopā ar pielikumiem) tiek uzskatīta par galīgo pieteikumu.

Līdz iesniegšanas termiņa beigām pa pastu ir jānosūta arī pilns pieteikums papīra formātā uz šādu adresi:

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

Pieņems tikai noteiktajā termiņā iesniegtos pieteikumus, kas atbilst attiecīgajā veidlapā noteiktajām prasībām.
Tikai pa faksu vai e-pastu iesūtītos pieteikumus neizskatīs.

Lai sekmētu to pretendentu atlasi, kam ir atbilstīgā akadēmiskā un zinātniskā pieredze, pieteikumiem uz
1.A pasākumu (Erasmus Mundus maģistrantūra) un 1.B pasākumu (Erasmus Mundus kopīgā dokto
rantūra)ir jāpievieno īss kopīgās programmas apraksts (nepārsniedzot vienu lappusi un iekļaujot
programmas nosaukumu, attiecīgo nozari/jomu(-as), galvenos partnerus un īsu programmas struktūras un
galveno iezīmju kopsavilkumu), pieteikumus iesniedzot, vēlams, vienu mēnesi pirms minētā iesniegšanas
termiņa (t. i., līdz 2010. gada 31. martam). Kopsavilkuma veidlapu ar attiecīgo iesniegšanas procedūru var
lejupielādēt no šīs tīmekļa vietnes: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_
institutions_en.php

B.

2. Pasākums – ERASMUS MUNDUS PARTNERĪBA
PAZIŅOJUMS

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus tiek izsludināts, ievērojot atlikšanas klauzulu attiecībā uz ĀKK valstu
grupu. Eiropas attīstības fonda finansējumu varēs sākt izmantot (un attiecīgi piešķirt dotācijas ĀKK valstu
grupai), kad tiks parakstīts Finansēšanas nolīgums starp Eiropas Komisiju un ĀKK valstu grupu.

3.12.2009.
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Šā pasākuma mērķis ir veicināt Eiropas un trešo valstu augstākās izglītības iestāžu strukturētu sadarbību,
sekmējot mobilitāti visa līmeņa mācību programmās studentiem (bakalaura un maģistra), doktora grāda
kandidātiem, zinātniekiem, akadēmiskajam un administratīvajam personālam (ne uz visiem reģioniem un
teritorijām attiecas visas mobilitātes plūsmas).

2. pasākums – Erasmus Mundus partnerība (EMA2) – ir iedalīts divās daļās:

— Erasmus Mundus 2. pasākums – 1. DAĻA – Partnerība ar valstīm, uz kurām attiecas ENPI, DCI, EAF un IPA
instrumenti (1) (bijušais ārējās sadarbības logs),
— Erasmus Mundus 2. pasākums – 2. DAĻA – Partnerība ar valstīm un teritorijām, uz kurām attiecas indus
trializēto valstu instruments (ICI)

B.1. Atbilstīgie pretendenti, valstis un partnerības sastāvs
Atbilstīgajiem pretendentiem un partnerības sastāvam piemērojamie nosacījumi attiecībā uz EMA2 1. daļu
izklāstīti Programmas rokasgrāmatas 6.1.2.a iedaļā, bet attiecībā uz EMA2 2. daļu – Programmas rokasgrā
matas 6.2.2.a iedaļā, kā arī Vadlīnijās par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus EACEA/29/09 – 5.3.1. iedaļā
attiecībā uz EMA2 1. daļu un 5.3.2. iedaļā attiecībā uz EMA2 2. daļu.

B.2. Atbilstīgās darbības
Atbilstīgās darbības raksturotas 6.1.2.b iedaļā (EMA2 1. daļai) un 6.2.2.b iedaļā (EMA2 2. daļai) Erasmus
Mundus programmas rokasgrāmatā 2009.–2013. gadam, kā arī 5.3.1. iedaļā (EMA2 1. daļai) un 5.3.2. iedaļā
(EMA2 2. daļai) “Vadlīnijās par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus EACEA/29/09”.

B.3. Piešķiršanas kritēriji
Pieteikumus attiecībā uz EMA2 1. daļu izvērtēs pēc šādiem piešķiršanas kritērijiem.

Kritēriji

Īpatsvars

1.

Atbilstība

25 %

2.

Kvalitāte

65 %

2.1. Partnerības sastāvs un sadarbības mehānismi

20 %

2.2. Mobilitātes organizēšana un īstenošana

25 %

2.3. Studentu/personāla materiāltehniskā bāze un papildu pasākumi

20 %

3.

10 %

Ilgtspējība
Kopā

100 %

(1) ENPI – Eiropas kaimiņattiecību un partnerattiecību finanšu instruments
DCI – attīstības sadarbības finanšu instruments
IPA – pirmspievienošanās finanšu instruments
EAF – Eiropas attīstības fonds (EAF) ir galvenais instruments, nodrošinot Kopienas atbalstu attīstības sadarbībai saskaņā
ar Kotonū vienošanos “Partnerattiecību nolīgums starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas
locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses”.
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Pieteikumus attiecībā uz EMA2 2. daļu izvērtēs pēc šādiem piešķiršanas kritērijiem.
Kritēriji

Īpatsvars

1.

Atbilstība

25 %

2.

Nozīme izcilības nodrošināšanā

25 %

3.

Kvalitāte

50 %

3.1. Partnerības sastāvs un sadarbības mehānismi

15 %

3.2. Mobilitātes organizēšana un īstenošana

20 %

3.3. Studentu/personāla materiāltehniskā bāze un papildu pasākumi

15 %
Kopā

100 %

B.4. Budžets
Kopējā pieejamā naudas summa saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ir EUR 105,2 miljoni, un
tā paredzēta vismaz 3 881 personas apmaiņai.
EMA2 1. daļai pieejamais budžets ir EUR 97,7 miljoni, un šī summa paredzēta vismaz 3 716 personu
apmaiņai.
EMA2 2. daļai pieejamais budžets ir EUR 7,5 miljoni, un šī summa paredzēta vismaz 165 personu
apmaiņai.
B.5. Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas termiņš Erasmus Mundus 2. pasākumam (Partnerība) ir 2010. gada 30. aprīlis.
Dotācijas pieteikumu ierakstīta sūtījuma veidā nosūta uz šādu adresi:
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
Pieņems tikai noteiktajā termiņā iesniegtos pieteikumus, kas atbilst attiecīgajā veidlapā noteiktajām prasībām.
Tikai pa faksu vai e-pastu iesūtītos pieteikumus neizskatīs.
Ja pieteikuma iesniedzējs sūta vairākus atšķirīgus pieteikumus, katrs jāsūta atsevišķā aploksnē.
C.

3. Pasākums – EIROPAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS POPULARIZĒŠANA

Šā pasākuma mērķis ir popularizēt Eiropas augstāko izglītību, atbalstot pasākumus, kas veicina augstākās
izglītības pievilcību, ietekmi, tēlu sabiedrības acīs, atpazīstamību un pieejamību pasaulē, kā arī atbalstīt
starptautiska mēroga iniciatīvas, mācības, projektus, pasākumus un citas darbības, kas saistītas ar visu
augstākās izglītības aspektu starptautisko dimensiju, piemēram, popularizēšanu, pieejamības nodrošināšanu,
kvalitātes nodrošināšanu, kredītpunktu atzīšanu, Eiropā iegūtas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs un kvalifikā
cijas savstarpēju atzīšanu ar trešām valstīm, mācību programmas izstrādi, mobilitāti, pakalpojumu kvalitāti
utt.
3. pasākuma darbības var būt dažādas (konferences, semināri, darba semināri, pētījumi, analītiski pasākumi,
eksperimentāli projekti, godalgas, starptautiskie tīkli, publicējama materiāla izstrāde, informācijas un komu
nikāciju tehnoloģijas līdzekļu izstrāde u. c.), un tās var veikt jebkurā vietā pasaulē.

3.12.2009.
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C.1. Atbilstīgie pretendenti un konsorcija sastāvs
Atbilstīgajiem pretendentiem un konsorcija sastāvam piemērojamie nosacījumi izklāstīti Programmas rokas
grāmatas 7.2.1. iedaļā.
C.2. atbilstīgās darbības
Atbilstīgās darbības raksturotas Programmas rokasgrāmatas 7.2.2. iedaļā.
Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķiem projektiem ir jāatbilst kādai no šīm prioritātēm:
— projekti, kas saistīti ar Eiropas augstākās izglītības popularizēšanu noteiktos ģeogrāfiskajos apgabalos
(priekšroka tiks dota apgabaliem, kas līdz šim ir maz pārstāvēti Erasmus Mundus projektos, piemēram,
Āfrikai un industrializētajām valstīm),
— projekti, kuru mērķis ir uzlabot starptautiskajiem studentiem un doktora grāda kandidātiem paredzētos
pakalpojumus,
— projekti, kas saistīti ar kvalitātes nodrošināšanas starptautisko dimensiju,
— projekti, kuru mērķis ir stiprināt saikni starp Eiropas augstāko izglītību un pētniecību,
— projekti, kas veicina doktora grāda kandidātu studiju iespējas Eiropā.
Nefinansēs projektus, kas paredz šādas darbības:
darbības, ko īsteno saistībā ar ERASMUS nozaru tīklu internacionalizāciju.
C.3. Piešķiršanas kritēriji
Pieteikumus, kas attiecas uz 3. pasākumu, izvērtēs pēc šādiem piešķiršanas kritērijiem.

Kritēriji

Īpatsvars

1. Projekta atbilstība Erasmus Mundus programmai

20 %

2. Projekta potenciāls un paredzamā ietekme attiecībā uz Eiropas augstākās izglītības pievil
cības veicināšanu pasaulē

20 %

3. Projekta rezultātu un gūtās pieredzes izplatīšanas kārtība, ilgtspējības nodrošināšanas plāni
un rezultātu ilgtermiņa izmantošana

20 %

4. Partnerības sastāvs un sadarbības mehānismi

20 %

5. Darba plāns un budžets

20 %
Kopā

100 %

C.4. Budžets
Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir aptuveni 5 projektu izraudzīšanās. Kopējais budžets, kas
piešķirts projektu līdzfinansēšanai saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, ir EUR 1 miljons.
Dotāciju apjoms būtiski atšķirsies atkarībā no izraudzītā projekta apmēra (parasti no EUR 100 000 līdz
EUR 350 000). Aģentūras finansiālais ieguldījums nedrīkst pārsniegt 75 % no kopējām attiecināmajām
izmaksām.
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C.5. Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas termiņš Erasmus Mundus 3. pasākuma projektiem, kuru mērķis ir veicināt Eiropas augstākās
izglītības pievilcību, ir 2010. gada 30. aprīlis.
Dotācijas pieteikumu ierakstīta sūtījuma veidā nosūta uz šādu adresi:
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
Pieņems tikai noteiktajā termiņā iesniegtos pieteikumus, kas atbilst attiecīgajā veidlapā noteiktajām prasībām.
Tikai pa faksu vai e-pastu iesūtītos pieteikumus neizskatīs.

3.12.2009.

