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KOMISIJA
Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/29/09 za izvajanje programa Erasmus Mundus II
(2009/C 294/08)
— Akcija 1 – SKUPNI PROGRAMI
— Akcija 2 – PARTNERSTVA
— Akcija 3 – SPODBUJANJE EVROPSKEGA VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Cilji programa
Splošni cilji programa Erasmus Mundus so spodbujati evropsko visokošolsko izobraževanje, prispevati k
razširitvi in izboljšanju poklicnih možnosti za študente ter omogočati medkulturno razumevanje s sodelo
vanjem s tretjimi državami v skladu s cilji zunanje politike EU in tako prispevati k trajnostnemu razvoju
tretjih držav na področju visokošolskega izobraževanja.

Posebni cilji programa so:

— spodbujati strukturno sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in spodbujati ponudbo visokokako
vostnega visokošolskega izobraževanja kot resnično evropsko dodano vrednost, ki bo privlačno tako v
Evropski uniji kot tudi onstran njenih meja, z namenom ustvarjanja centrov odličnosti,

— prispevati k vzajemni bogatitvi družb in v ta namen razvijati usposobljenost moških in žensk, da bodo
imeli primerne kompetence zlasti za trg dela in bodo odprtega duha ter z mednarodnimi izkušnjami, s
spodbujanjem mobilnosti za najbolj nadarjene študente in akademike iz tretjih držav, da bi pridobili
kvalifikacije in/ali izkušnje v Evropski uniji, ter mobilnosti najbolj nadarjenih evropskih študentov in
akademikov v tretje države,

— prispevati k razvoju človeških virov in zmogljivosti za mednarodno sodelovanje visokošolskih ustanov v
tretjih državah s povečanimi tokovi mobilnosti v Evropski uniji in tretjih državah,

— izboljšati dostopnost ter okrepiti profil in prepoznavnost evropskega visokošolskega izobraževanja v
svetu, kakor tudi njegovo privlačnost za državljane tretjih držav in evropske državljane.

Programski vodnik za Erasmus Mundus in ustrezne prijavnice za te tri akcije so na voljo na naslednjem
naslovu:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php
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Akcija 1 – SKUPNI PROGRAMI ERASMUS MUNDUS

To akcijo, katere namen je krepitev sodelovanja med visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami in akadem
skim osebjem v Evropi in tretjih državah z namenom oblikovanja centrov odličnosti in zagotavljanja visoko
usposobljenih človeških virov, sestavljata dve podakciji:
— Akcija 1A – magistrski programi Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Master Course – EMMC) in
— Akcija 1B – skupni doktorski programi Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Doctorate – EMJD),
katerih namen je podpora podiplomskim študijskim programom izjemne akademske kakovosti, ki so jih
skupaj pripravili konzorciji evropskih univerz, in kjer je to ustrezno, univerz tretjih držav, in lahko prispe
vajo k izboljšani prepoznavnosti ter večji privlačnosti evropskega visokošolskega sektorja. Taki skupni
programi morajo vključevati mobilnost med konzorciji univerz in pripeljati do podelitve priznanih skupnih,
dvojnih ali večkratnih diplom.
A.1 Upravičeni kandidati in sestava konzorcijev
Pogoji, ki veljajo za upravičene kandidate in za sestavo konzorcija, so določeni v programskem vodniku v
poglavjih 4.2.1 za Akcijo 1A in 5.2.1 za Akcijo 1B.
A.2 Upravičene dejavnosti
Upravičene dejavnosti so določene v programskem vodniku v poglavjih 4.2.2 za Akcijo 1A in 5.2.2 za
Akcijo 1B. Za ta razpis tematske prednostne naloge niso opredeljene.
A.3 Merila za dodelitev
Prijave za Akcijo 1A in Akcijo 1B bodo ovrednotene v skladu z naslednjimi merili za dodelitev:
— za Akcijo 1A – magistrski programi Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Master Course – EMMC)
Merila

Ponder

1. Akademska kakovost

30 %

2. Vključevanje programa

25 %

3. Vodenje programa, prepoznavnost in trajnostni ukrepi

20 %

4. Infrastruktura za študente in nadaljnje spremljanje

15 %

5. Zagotavljanje in vrednotenje kakovosti

10 %
Skupaj

100 %

— Akcija 1B – skupni doktorski programi Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Doctorate – EMJD)
Merila

Ponder

1. Akademska kakovost in kakovost raziskovanja

25 %

2. Partnerske izkušnje in sestava

25 %

3. Evropsko povezovanje in delovanje programa

20 %

4. Določbe za kandidate, prejemnike štipendije EMJD

15 %

5. Vodenje, trajnost in zagotavljanje kakovosti programa

15 %
Skupaj

100 %
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A.4 Proračun
Ta razpis za zbiranje predlogov nima neposrednega vpliva na proračun v letu 2010. Njegov namen je izbor:
— za Akcijo 1A (EMMC): 15 novih prijav in največ 21 obnovitev že oddanih prijav,
— za Akcijo 1B (EMJD): 12 novih prijav.
Za vsako izbrano prijavo bo poleti 2010 izdan petletni okvirni sporazum o partnerstvu. Ti sporazumi bodo
privedli tudi do sklenitve letnih posebnih sporazumov o subvencijah, ki se bodo začeli z akademskim letom
2011/2012 in ki bodo po eni strani vključevali finančno podporo konzorcijem, ki izvajajo skupne
programe, po drugi pa posamezne štipendije za študente iz Evropske unije ali iz tretjih držav, doktorske
kandidate in profesorje, katerih število bo določeno vsako leto posebej.

A.5 Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav za Akcijo 1A – magistrski programi Erasmus Mundus (EMMC) in Akcijo 1B – skupni
doktorski programi Erasmus Mundus (EMJD) je 30. april 2010.

Izvajalska agencija vzpostavlja sistem za elektronsko oddajo vseh prijav. Za ta razpis za zbiranje predlogov
morajo vlagatelji prijave poslati z elektronskim obrazcem, ki bo na voljo od februarja 2010 (vzorec
elektronskega obrazca za prijavo bo na spletni strani Agencije objavljen od decembra 2009).

Ta obrazec (vključno s prilogami) bo štel kot dokončna prijava.

Poleg tega je treba celotno prijavo v tiskani različici poslati še po pošti na naslednji naslov:

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

Sprejete bodo samo prijave, ki bodo oddane v roku in bodo v skladu z zahtevami, določenimi na ustreznem
obrazcu za prijavo. Prijave, poslane samo po faksu ali e-pošti, ne bodo sprejete.

Za lažjo opredelitev strokovnjakov z ustreznim akademskim in raziskovalnim strokovnim znanjem vabimo
kandidate za Akcijo 1A (magistrski programi Erasmus Mundus – EMMC) in Akcijo 1B (skupni
doktorski programi Erasmus Mundus – EMJD), da predložijo kratek opis skupnega programa (največ
eno stran, ki vključuje naslov, zajeto(-e) temo(-e)/področje(-a), ključne partnerje in kratek povzetek sheme
programa ter ključne značilnosti) najmanj en mesec pred navedenim rokom za oddajo (tj. do
31. marca 2010). Predloga za ta povzetek in ustrezni postopek predložitve sta za prenos na voljo na
strani: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

B.

Akcija 2 – PARTNERSTVA ERASMUS MUNDUS
OBVESTILO

Ta razpis za zbiranje predlogov je objavljen s klavzulo o odložitvi za afriške, karibske in pacifiške države
(AKP). Sredstva Evropskega razvojnega sklada (in posledično dodelitev subvencij za afriške, karibske in
pacifiške države) so odvisna od podpisa sporazuma o financiranju med Evropsko komisijo in državami
iz skupine AKP.

3.12.2009
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Namen te akcije je krepitev sodelovanja med visokošolskimi ustanovami v Evropi in tretjih državah s
spodbujanjem mobilnosti na ravni študentov dodiplomskih in podiplomskih študijev, doktorskih kandidatov
in administrativnega osebja (vse regije in vsa področja ne vključujejo nujno vseh tokov mobilnosti).

Akcija 2 – partnerstva Erasmus Mundus (EMA2) je razdeljena na dva sklopa:

— Erasmus Mundus Akcija 2 – SKLOP 1 – partnerstva z državami, ki jih pokrivajo instrumenti ENPI, DCI,
EDF in IPA (1) (nekdanji program Erasmus Mundus „External Cooperation Window“– področje zunanjega
sodelovanja),
— Erasmus Mundus Akcija 2 – SKLOP 2 – partnerstvo z državami in ozemlji, ki jih pokrivajo instrumenti
za industrijsko razvite države (ICI).

B.1 Upravičeni kandidati, države in sestava partnerstev
Pogoji, ki veljajo za upravičene kandidate in sestavo partnerstva, so določeni v programskem vodniku v
poglavju 6.1.2.a za EMA2 – SKLOP 1 in v poglavju 6.2.2.a za EMA2 – SKLOP 2 ter v Navodilih za razpis za
zbiranje predlogov EACEA/29/09 v poglavju 5.3.1 za EMA2 – SKLOP 1 in v poglavju 5.3.2 za EMA2 –
SKLOP 2.

B.2 Upravičene dejavnosti
Upravičene dejavnosti so določene v „Programskem vodniku Erasmus Mundus 2009–2013“ v poglavju
6.1.2.b za EMA2 – SKLOP 1 in v poglavju 6.2.2.b za EMA2 – SKLOP 2 ter v „Navodilih za razpis za
zbiranje predlogov EACEA/29/09“ v poglavju 5.3.1 za EMA2 – SKLOP 1 in v poglavju 5.3.2 za EMA2 –
SKLOP 2.

B.3 Merila za dodelitev
Prijave za EMA2 – SKLOP 1 bodo ovrednotene v skladu z naslednjimi merili za dodelitev:

Merila

Ponder

1.

Relevantnost

25 %

2.

Kakovost

65 %

2.1 Sestava partnerstva in mehanizmi sodelovanja

20 %

2.2 Organizacija in izvajanje mobilnosti

25 %

2.3 Infrastruktura za študente/osebje in nadaljnje spremljanje

20 %

3.

10 %

Trajnost
Skupaj

100 %

(1) ENPI – evropski sosedski in partnerski instrument
DCI – instrument za razvojno sodelovanje
IPA – instrument za predpristopno pomoč
EDF – Evropski razvojni sklad (ERS) je glavni instrument za zagotavljanje pomoči Skupnosti za razvoj sodelovanja na
podlagi Cotonoujskega sporazuma: „Sporazum o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških
držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi.“
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Prijave za EMA2 – SKLOP 2 bodo ovrednotene v skladu z naslednjimi merili za dodelitev:
Merila

Ponder

1.

Relevantnost

25 %

2.

Prispevek k odličnosti

25 %

3.

Kakovost

50 %

3.1 Sestava partnerstva in mehanizmi sodelovanja

15 %

3.2 Organizacija in izvajanje mobilnosti

20 %

3.3 Infrastruktura za študente/osebje in nadaljnje spremljanje

15 %
Skupaj

100 %

B.4 Proračun
Celoten razpoložljivi znesek v okviru tega razpisa za oddajo predlogov znaša približno 105,2 milijona EUR
in je namenjen za mobilnost najmanj 3 881 posameznikov.
Razpoložljivi proračun za EMA2 – SKLOP 1 znaša 97,7 milijona EUR in je namenjen za mobilnost najmanj
3 716 posameznikov.
Razpoložljivi proračun za EMA2 – SKLOP 2 znaša 7,5 milijona EUR in je namenjen za mobilnost najmanj
165 posameznikov.
B.5 Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav za Erasmus Mundus Akcijo 2 – partnerstva je 30. april 2010.
Prijave za subvencijo je treba poslati na naslednji naslov:
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
Sprejete bodo samo prijave, ki bodo oddane v roku in bodo v skladu z zahtevami, določenimi na obrazcu
za prijavo. Prijave, poslane samo po faksu ali e-pošti, ne bodo upoštevane.
Če vlagatelj pošilja več prijav, mora biti vsaka prijava v svoji pisemski ovojnici.
C.

Akcija 3 – SPODBUJANJE EVROPSKEGA VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Namen te akcije je spodbujanje evropskega visokošolskega izobraževanja z ukrepi za izboljšanje privlačnosti,
profila, podobe in prepoznavnosti evropskega visokošolskega izobraževanja v svetu ter izboljšanje njegove
dostopnosti, in podpora nadnacionalnim pobudam, študijem, projektom, dogodkom in drugim dejavnostim
v zvezi z mednarodno razsežnostjo vseh vidikov visokošolskega izobraževanja, kot so spodbujanje, dostop
nost, zagotavljanje kakovosti, priznavanje kreditnih točk, priznavanje evropskih kvalifikacij v tujini in
vzajemno priznavanje kvalifikacij s tretjimi državami, razvoj učnega načrta, mobilnost, kakovost storitev itd.
Dejavnosti Akcije 3 se lahko izvajajo v različnih oblikah (konference, seminarji, delavnice, študije, analize,
pilotni projekti, nagrade, mednarodne mreže, izdelava gradiva za objavo, razvoj informacijskih, komunikacij
skih in tehnoloških orodij) in kjer koli na svetu.

3.12.2009

SL

Uradni list Evropske unije

C 294/23

C.1 Upravičeni kandidati in sestava konzorcijev
Pogoji, ki veljajo za upravičene kandidate in sestavo konzorcija, so določeni v programskem vodniku v
poglavju 7.2.1.
C.2 Upravičene dejavnostI
Upravičene dejavnosti so določene v programskem vodniku v poglavju 7.2.2.
Za namene tega razpisa za zbiranje predlogov se morajo projekti nanašati na eno od naslednjih prednostnih
nalog:
— projekti, ki obravnavajo spodbujanje evropskega visokošolskega izobraževanja na nekaterih geografskih
območjih (prednost bodo imela območja, ki so bila do zdaj v projektih Erasmus Mundus manj zasto
pana: npr. Afrika in industrijsko razvite države),
— projekti, katerih namen je izboljšanje storitev za mednarodne študente in doktorske kandidate,
— projekti, ki obravnavajo mednarodno razsežnost zagotavljanja kakovosti,
— projekti, katerih namen je okrepiti povezave med evropskim visokošolskim izobraževanjem in raziska
vami,
— projekti, ki spodbujajo možnosti evropskega študija za doktorske kandidate.
Projekti, namenjeni naslednjim dejavnostim, se ne bodo financirali:
dejavnosti, ki se izvajajo v zvezi z internacionalizacijo tematskih mrež ERASMUS.
C.3 Merila za dodelitev
Prijave za Akcijo 3 bodo ovrednotene v skladu z naslednjimi merili za dodelitev:

Merila

Ponder

1. Relevantnost projekta za program Erasmus Mundus

20 %

2. Možen in pričakovan učinek projekta na povečanje privlačnosti evropskega visokošolskega
izobraževanja v svetu

20 %

3. Dogovori za posredovanje rezultatov projekta in izkušenj ter načrti za trajnost in dolgo
ročno izkoriščanje rezultatov

20 %

4. Sestava partnerstva in mehanizmi sodelovanja

20 %

5. Delovni načrt in proračun

20 %
Skupaj

100 %

C.4 Proračun
Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je izbira približno petih projektov. Celoten proračun, namenjen
sofinanciranju projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, je 1 milijon EUR. Dodeljene subvencije se bodo bistveno razlikovale glede na obseg izbranih projektov (običajno med 100 000 in
350 000 EUR). Finančni prispevek Agencije ne more preseči 75 % celotnih upravičenih stroškov.
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C.5 Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav za projekte Akcije 3 Erasmus Mundus za povečanje privlačnosti evropskega visokošol
skega izobraževanja je 30. april 2010.
Prijave za subvencijo je treba poslati na naslednji naslov:
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
Sprejete bodo samo prijave, ki bodo oddane v roku in bodo v skladu z zahtevami, določenimi na obrazcu
za prijavo. Prijave, poslane samo po faksu ali e-pošti, ne bodo upoštevane.
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