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V
(Yttranden)

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

KOMMISSIONEN
Inbjudan att lämna förslag – EACEA/29/09 för genomförandet av Erasmus Mundus II
(2009/C 294/08)
— Insats 1 – GEMENSAMMA PROGRAM
— Insats 2 – PARTNERSKAP
— Insats 3 – FRÄMJANDE AV EUROPEISK HÖGRE UTBILDNING

Mål för programmet
Erasmus Mundus-programmets övergripande mål är att främja europeisk högre utbildning, att hjälpa till att
förbättra studenters karriärmöjligheter och att främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredje
länder i enlighet med målen för EU:s yttre politik för att bidra till en hållbar utveckling i tredjeländers högre
utbildning.

Programmet har följande mål:

— Att främja ett strukturerat samarbete mellan högre utbildningsanstalter och erbjuda en högre utbildning
med bättre kvalitet och ett tydligt europeiskt mervärde som är eftertraktat både inom och utanför
unionen, i syfte att skapa spetskompetenscenter.

— Att bidra till ett ömsesidigt berikande av samhällen genom att utforma mäns och kvinnors utbildning så
att de får all lämplig kunskap, i synnerhet när det gäller arbetsmarknaden, och blir öppna och inter
nationellt erfarna. Detta vill vi uppnå genom att göra det enklare för de mest begåvade studenterna och
akademikerna från tredjeländer att komma till EU för att få utbildning och/eller erfarenhet i EU och för
de mest begåvade europeiska studenterna och akademikerna att resa till tredjeländer.

— Att bidra till utvecklingen av arbetskraft och den internationella samarbetsförmågan bland utbildnings
anstalter i tredjeländer genom att öka utbytet mellan EU och tredjeländer.

— Att förbättra den europeiska högre utbildningens tillgänglighet och förstärka dess profil och synlighet i
världen samt göra den mer attraktiv för såväl medborgare från tredjeländer som EU-medborgare.

En guide till Erasmus Mundus-programmet och de relevanta ansökningsformulären för de tre insatserna
finns på nedanstående adress:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php
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Insats 1 – GEMENSAMMA ERASMUS MUNDUS-PROGRAM

Denna insats syftar till att främja samarbete mellan högre utbildningsanstalter och akademisk personal i EU
och tredjeländer i syfte att skapa spetskompetenscenter samt högutbildad personal, och den består av två
delinsatser
— insats 1A – Erasmus Mundus masterkurser (EMMC) och
— insats 1B – Erasmus Mundus gemensamma doktorandprogram (EMJD).
Syftet med dessa insatser är att stödja studieprogram på forskarnivå av framstående akademisk kvalitet, som
utarbetats gemensamt av konsortier bestående av universitet i Europa och, om så relevant, i tredjeländer, och
som kan bidra till att öka synligheten för europeisk högre utbildning och göra den attraktivare. Sådana
gemensamma program ska omfatta rörlighet mellan konsortiets universitet och leda fram till erkända
gemensamma, dubbla eller multipla examina.
A.1 Bidragsberättigade deltagare och konsortiets sammansättning
De villkor som gäller för bidragsberättigade deltagare och för konsortiets sammansättning finns angivna i
programguiden under avsnitt 4.2.1 för insats 1A och avsnitt 5.2.1 för insats 1B.
A.2 Bidragsberättigande verksamheter
De verksamheter som är bidragsberättigande finns angivna i programguiden under avsnitt 4.2.2 för insats
1A och avsnitt 5.2.2 för insats 1B. Det har inte fastställts några prioriterade temaområden för denna
inbjudan.
A.3 Tilldelningskriterier
Ansökningar som gäller insats 1A och 1B kommer att bedömas enligt följande tilldelningskriterier:
— För insats 1A – Erasmus Mundus masterkurser
Kriterium

Vikt

1. Akademisk kvalitet

30 %

2. Kursintegrering

25 %

3. Kursförvaltning, synlighet och hållbarhetsåtgärder

20 %

4. Studentfaciliteter och uppföljning

15 %

5. Kvalitetssäkring och utvärdering

10 %
Totalt

100 %

— Insats 1B – Erasmus Mundus gemensamma doktorandprogram
Kriterium

Vikt

1. Akademisk kvalitet och forskningskvalitet

25 %

2. Partnerskapets erfarenhet och sammansättning

25 %

3. Programmets europeiska integration och funktion

20 %

4. Villkor för sökande som tilldelats ett EMJD-stipendium

15 %

5. Programmets förvaltning, hållbarhet och kvalitetssäkring

15 %
Totalt

100 %
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A.4 Budget
Denna inbjudan att lämna förslag har inga direkta konsekvenser för budgeten 2010. Syftet är att välja ut
— 15 nya ansökningar och upp till 21 ansökningar om förlängning för insats 1A, och
— 12 nya ansökningar för insats 1B.
För vart och ett av de utvalda förslagen kommer ett femårigt ramavtal om partnerskap att ingås under
sommaren 2010. Inom ramen för dessa partnerskapsavtal kommer sedan specifika årliga bidragsavtal att
slutas från och med läsåret 2011/2012, vilka dels inbegriper finansiellt stöd till de konsortier som genomför
de gemensamma programmen, dels ett årligen fastställt antal enskilda stipendier till studenter, doktorander
och forskare från EU och tredjeländer.

A.5 Sista inlämningsdag
Sista inlämningsdag för Erasmus Mundus masterkurser (insats 1A) och Erasmus Mundus gemensamma
doktorandprogram (insats 1B) är den 30 april 2010.

Just nu håller EACEA på att upprätta ett system för elektronisk inlämning av ansökningar. För denna
inbjudan att lämna förslag måste ansökande skicka in sin ansökan med hjälp av ett elektroniskt formulär
från och med februari 2010 (en mall för det elektroniska formuläret kommer att finnas på EACEA:s
hemsida från och med december 2009).

Detta formulär (inklusive bilagor) räknas som den slutgiltiga ansökan.

Dessutom måste en papperskopia av den fullständiga ansökan senast den 30 april 2010 sändas med post till
nedanstående adress:

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

Endast ansökningar som lämnats in i tid och som uppfyller de krav som anges i det relevanta formuläret
kommer att godtas. Ansökningar som endast skickas per fax eller e-post kommer inte att behandlas.

För att vi lättare ska kunna bedöma vilka experter som har den relevanta akademiska och forskningsmässiga
kompetensen ber vi ansökande för insats 1A (Erasmus Mundus masterkurser) och insats 1B (Erasmus
Mundus gemensamma doktorandprogram) lämna in en kort beskrivning av sitt gemensamma program
(max en sida inklusive titel, fält/område(n), huvudpartners samt en kort sammanfattning av programmets
struktur och viktigaste egenskaper). Den ska helst lämnas in en månad före det sista inlämningsdatum som
angetts ovan, (dvs. senast den 31 mars 2010). En mall för denna sammanfattning med uppgifter om
inlämnande kan laddas ned från nedanstående adress: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/
higher_education_institutions_en.php

B.

Insats 2 – ERASMUS MUNDUS-PARTNERSKAP
PÅPEKANDE

Denna inbjudan att lämna förslag offentliggörs med förbehåll för sökande från AVS-länder. Finansieringen
från Europeiska utvecklingsfonden (och följaktligen beviljandet av bidrag till sökande från AVS-länder) är
beroende av undertecknandet av ett finansieringsavtal mellan Europeiska kommissionen och gruppen av
stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.
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Denna insats har som syfte att stödja det strukturerade samarbetet mellan högre utbildningsanstalter i EU
och i tredjeländer genom att främja rörligheten för studenter på alla studienivåer (grundutbildning och
masterutbildning), doktorander, forskare, akademisk och administrativ personal (det är möjligt att alla
regioner och grupper inte omfattar alla kategorier).

Insats 2 –Erasmus Mundus-partnerskap (EMA2) är uppdelad i två delinsatser

— Erasmus Mundus, insats 2 – DELINSATS 1 – Partnerskap med länder som omfattas av instrumenten
ENPI, DCI, EUF och IPA (1) (det tidigare externa samarbetet),
— Erasmus Mundus, insats 2 – DELINSATS 2 – Partnerskap med länder och territorier som omfattas av
Instrumentet för Industrialiserade länder (ICI).

B.1 Bidragsberättigade deltagare och länder samt partnerskapets sammansättning
De villkor som gäller för bidragsberättigade deltagare och partnerskapets sammansättning anges i program
guiden under avsnitt 6.1.2.a för EMA2 – DELINSATS 1 och under avsnitt 6.2.2.a för EMA2 – DELINSATS 2
samt i ”Guide till inbjudan att lämna förslag EACEA/29/09” under avsnitt 5.3.1 för EMA2 – DELINSATS 1
och under avsnitt 5.3.2 för EMA2 – DELINSATS 2.

B.2 Bidragsberättigande verksamheter
De verksamheter som är bidragsberättigande finns angivna i ”Erasmus Mundus 2009–2013 programguide”
under avsnitt 6.1.2.b för EMA2 – DELINSATS 1 och under avsnitt 6.2.2.b för EMA2 – DELINSATS 2 samt i
”Guide till inbjudan att lämna förslag EACEA/29/09” under avsnitt 5.3.1 för EMA2 – DELINSATS 1 och
under avsnitt 5.3.2 för EMA2 – DELINSATS 2.

B.3 Tilldelningskriterier
Ansökningar som gäller EMA2 – DELINSATS 1 kommer att bedömas enligt följande tilldelningskriterier:

Kriterium

Vikt

1.

Relevans

25 %

2.

Kvalitet

65 %

2.1 Partnerskapets sammansättning och samarbetsmekanismer

20 %

2.2 Organisation och tillämpning av rörligheten

25 %

2.3 Faciliteter för studenter/personal och uppföljning

20 %

3.

10 %

Hållbarhet
Totalt

100 %

(1) ENPI – Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument
DCI – Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete
IPA – Instrument för stöd inför anslutningen
EUF – Europeiska utvecklingsfonden (EUF) är det främsta instrumentet för gemenskapsstöd till utvecklingssamarbete i
enlighet med Cotonouavtalet: ”partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan”.
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Ansökningar som gäller EMA2 – DELINSATS 2 kommer att bedömas enligt följande tilldelningskriterier:
Kriterium

Vikt

1.

Relevans

25 %

2.

Bidrag till spetskompetensen

25 %

3.

Kvalitet

50 %

3.1 Partnerskapets sammansättning och samarbetsmekanismer

15 %

3.2 Organisation och tillämpning av rörligheten

20 %

3.3 Faciliteter för studenter/personal och uppföljning

15 %
Totalt

100 %

B.4 Budget
Den sammanlagda summa som görs tillgänglig genom denna inbjudan att lämna förslag uppgår till ungefär
105,2 miljoner EUR med målet att minsta antalet utbyten för individuell rörlighet inte understiger 3 881
personer.
Den tillgängliga budgeten för EMA2 – DELINSATS 1 är 97,7 miljoner EUR med målet att minsta antalet
utbyten för individuell rörlighet inte understiger 3 716 personer.
Den tillgängliga budgeten för EMA2 – DELINSATS 2 är 7,5 miljoner EUR med målet att minsta antalet
utbyten för individuell rörlighet inte understiger 165 personer.
B.5 Sista inlämningsdag
Sista inlämningsdag för Erasmus Mundus Insats 2 (partnerskap) är den 30 april 2010.
Bidragsansökan ska sändas som rekommenderat brev till nedanstående adress:
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
Endast ansökningar som lämnats in i tid och som uppfyller de krav som anges i formuläret kommer att
godtas. Ansökningar som endast skickas per fax eller e-post kommer inte att godtas.
Om en sökande sänder in flera olika ansökningar måste varje ansökan sändas i ett separat kuvert.
C.

Insats 3 – FRÄMJANDE AV EUROPEISK HÖGRE UTBILDNING

Denna insats syftar till att främja den europeiska högre utbildningen genom åtgärder som förstärker dess
attraktionskraft, profil, anseende och synlighet samt tillgänglighet på global nivå. Insatsen ger stöd till
gränsöverskridande initiativ, studier, projekt, evenemang och annan verksamhet som anknyter till den
internationella dimensionen i alla aspekter av den högre utbildningen, exempelvis marknadsföring, tillgäng
lighet, kvalitetssäkring, erkännande av betyg, erkännande av europeiska meriter i resten av världen och
ömsesidigt erkännande av meriter med tredjeländer, utformning av kursplaner, rörlighet, kvalitet på tjänster
osv.
Insats 3 kan ta sig olika former (konferenser, seminarier, studiegrupper, analyser, pilotprojekt, utmärkelser,
internationella nätverk, utarbetande av material till publikation, utveckling av verktyg för information,
kommunikation och teknik) och kan äga rum var som helst i världen.
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C.1 Bidragsberättigade deltagare och konsortiets sammansättning
De villkor som gäller för bidragsberättigade deltagare och för konsortiets sammansättning finns angivna i
programguiden under avsnitt 7.2.1.
C.2 Bidragsberättigande verksamheter
De verksamheter som är bidragsberättigande finns angivna i programguiden under avsnitt 7.2.2.
För att projektet ska vara förenligt med syftena för denna inbjudan att lämna förslag måste det beröra något
av följande prioriterade områden:
— Projekt som rör främjandet av europeisk högre utbildning i vissa geografiska områden (områden som
hittills har varit underrepresenterade i Erasmus Mundus-projekt kommer att prioriteras, t.ex. Afrika och
industrialiserade länder).
— Projekt vars mål är att förbättra omhändertagandet av internationella studenter och doktorander.
— Projekt som belyser den internationella dimensionen av kvalitetssäkring.
— Projekt vars mål är att förstärka förbindelserna mellan europeisk högre utbildning och forskning.
— Projekt som främjar doktoranders möjligheter att studera i Europa.
Projekt inom vars ram följande verksamheter planeras kommer inte att finansieras:
Verksamheter som genomförs inom ramen för internationaliseringen av Erasmus tematiska nätverk.
C.3 Tilldelningskriterier
Ansökningar som gäller insats 3 kommer att bedömas enligt följande tilldelningskriterier:

Kriterium

Vikt

1. Projektets relevans för Erasmus Mundus-programmet

20 %

2. Projektets potentiella och förväntade inverkan när det gäller att förbättra attraktionskraften
hos europeisk högre utbildning på global nivå

20 %

3. Förutsättningar för att sprida resultaten och erfarenheterna från projektet för att uppnå
hållbarhet och ett långsiktigt utnyttjande av resultat

20 %

4. Partnerskapets sammansättning och samarbetsmekanismer

20 %

5. Arbetsplan och budget

20 %
Totalt

100 %

C.4 Budget
Denna inbjudan att lämna förslag har som mål att välja ut cirka 5 projekt. Den totala budget som har
öronmärkts för att medfinansiera projekt inom ramen för den aktuella inbjudan är 1 miljon euro. Bidrags
beloppen kommer att variera betydligt beroende på de utvalda projektens omfattning (vanligtvis mellan
100 000 euro och 350 000 euro). EACEA:s finansiella bidrag får inte överstiga 75 % av den totala kost
naden för det stödberättigade projektet.
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C.5 Sista inlämningsdatum
Sista inlämningsdag till Erasmus Mundus insats 3 för projekt som förstärker attraktionskraften hos eu
ropeisk högre utbildning är den 30 april 2010.
Bidragsansökan ska sändas som rekommenderat brev till nedanstående adress:
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
Endast ansökningar som lämnats in i tid och som uppfyller de krav som anges i formuläret kommer att
godtas. Ansökningar som endast skickas per fax eller e-post kommer inte att godtas.
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