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KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
Pályázati felhívás – EACEA/42/11 – Erasmus Mundus 2009–2013 cselekvési program – Megvalósítás
2012-ben
(2011/C 381/03)
1. Alprogram – Közös programok
2. Alprogram – Partnerségek
3. Alprogram – Az európai felsőoktatás népszerűsítése
A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI

A 2008. december 16-i 1298/2008/EK határozattal (1) az Európa Parlament és Tanács létrehozta a
2009–2013 időszakra vonatkozó Erasmus Mundus programot. Az Erasmus Mundus program átfogó célja,
hogy támogassa az európai felsőoktatást, segítsen javítani és bővíteni a diákok karrierlehetőségeit és – a
harmadik országokkal folytatott együttműködés révén – előmozdítsa a kultúrák közötti megértést az EU
külpolitikai célkitűzéseivel összhangban, a harmadik országok felsőoktatás terén megvalósuló fenntartható
fejlődésének támogatása érdekében.
A program egyedi célkitűzései a következők:
— felsőoktatási intézmények közötti strukturált együttműködés előmozdítása, valamint a minőségi felső
oktatási kínálat elősegítése, amely valóban európai többletértékkel bír, és egyszerre vonzó az Európai
Unión belül és azon kívül, kiválósági központok kialakítása érdekében,
— a társadalmak kölcsönös gazdagodásához történő hozzájárulás, és ennek érdekében a férfiak és a nők
képzettségének emelése, hogy képesek legyenek megfelelni a munkaerőpiac elvárásainak, és nagyobb
szellemi nyitottsággal és nemzetközi tapasztalattal rendelkezzenek, elősegítve egyrészt a legtehetségesebb
harmadik országbeli hallgatók és egyetemi oktatók mobilitását annak érdekében, hogy az Európai
Unióban szerezzenek végzettséget vagy tapasztalatot, és másrészt a legtehetségesebb európai hallgatók
és egyetemi oktatók mobilitását harmadik országok felé,
— az Európai Unió és harmadik országok között megvalósuló, fokozott mobilitáson keresztül hozzájárulás
a harmadik országbeli felsőoktatási intézmények emberi erőforrásainak és nemzetközi együttműködési
kapacitásának fejlesztéséhez,
— az európai felsőoktatás hozzáférhetőségének javítása, arculatának és a világban tapasztalható ismert
ségének erősítése, valamint vonzerejének növelése a harmadik országok állampolgárai és az uniós
polgárok szemében.
Az Erasmus Mundus programútmutató és a három alprogramhoz kapcsolódó pályázati űrlapok a következő
internetes oldalon érhetők el:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php
(1) HL L 340., 2008.12.19., 83. o.
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A. 1. Alprogram – Közös programok
Ez az alprogram, amelynek célja, hogy szorosabbra fűzze az európai és harmadik országbeli felsőoktatási
intézmények és tudóstársadalom közötti együttműködést annak érdekében, hogy kiválósági központok
jöjjenek létre, és magasan képzett humánerőforrás álljon rendelkezésre, két kategóriára bontható:
— 1A. alprogram – Erasmus Mundus mesterképzések (EMMC), valamint
— 1B. alprogram – Erasmus Mundus közös doktori programok (EMJD)
amelyek célja, hogy támogassák a kiemelkedő tudományos színvonalú, európai és adott esetben harmadik
országbeli egyetemek konzorciumai által közösen kidolgozott posztgraduális programokat, amelyek hozzá
járulhatnak az európai felsőoktatás láthatóságának és vonzerejének növeléséhez. E közös programoknak
mobilitást kell biztosítaniuk a konzorciumot alkotó egyetemek között, és elismert közös, kettős vagy többes
oklevél kiállításához kell vezetniük.
A.1. Támogatható résztvevők és a konzorcium összetétele
A támogatható résztvevőkre és a konzorcium összetételére vonatkozó feltételeket az 1A. alprogram tekin
tetében a programútmutató 4.2.1. pontja, az 1B. alprogram tekintetében pedig az 5.2.1. pont ismerteti.
A.2. Támogatható tevékenységek
A támogatható tevékenységeket az 1A. alprogram tekintetében a programútmutató 4.2.2. pontja, az 1B.
cselekvés tekintetében pedig az 5.2.2. pont ismerteti. Ez az ajánlattételi felhívás nem foglal magában
tematikus prioritásokat.
A.3. Elbírálási szempontok
Az 1A. és az 1B. alprogramra irányuló pályázatokat az alábbi elbírálási szempontok szerint értékelik:
— 1A. alprogram – Erasmus Mundus mesterképzések (EMMC)
Súlyozás

Szempont

1. Tudományos színvonal

30 %

2. A képzés egységessége

25 %

3. A képzés irányításával, láthatóságával és fenntarthatóságával kapcsolatos intézkedések

20 %

4. A hallgatók rendelkezésére álló létesítmények és szolgáltatások, nyomon követés

15 %

5. Minőségbiztosítás és értékelés

10 %
Összesen

100 %

— 1B. alprogram – Erasmus Mundus közös doktori programok (EMJD)
Szempont

Súlyozás

1. Tudományos és kutatási színvonal

25 %

2. A partnerség rendelkezésére álló tapasztalat és a partnerség összetétele

25 %

3. A program európai integrációja és működése

20 %

4. Az EMJD-ösztöndíjban részesülő jelöltekre vonatkozó rendelkezések

15 %

5. A program irányítása, fenntarthatósága és minőségbiztosítása

15 %
Összesen

100 %

A.4. Költségvetés
Ennek az ajánlattételi felhívásnak nincs költségvetési kihatása 2012-re. A felhívás célja az alábbiak kiválasz
tása:
— az 1A. alprogram (EMMC) tekintetében: 15 új pályázat és maximum 23 meghosszabbítási kérelem
— az 1B. alprogram (EMJD) tekintetében: 10 új pályázat.
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A kiválasztott pályázatok mindegyike tekintetében ötéves partnerségi keretmegállapodást dolgoznak ki 2012
nyarán. Ezen partnerségi keretmegállapodások alapján történik a 2013/2014-es tanévtől kezdődően az
egyedi támogatási megállapodások éves odaítélése, amely megállapodások egyrészről magukban foglalják
majd a közös programokat végrehajtó konzorciumok pénzügyi támogatását, másrészről pedig az európai és
harmadik országbeli diákoknak, doktorjelölteknek és oktatóknak szóló, évente meghatározott számú egyéni
ösztöndíjakat.
A.5. Meddig lehet pályázni?
A pályázatok benyújtásának határideje az 1A. alprogramba tartozó Erasmus Mundus mesterképzések
(EMMC) és az 1B. alprogramba tartozó Erasmus Mundus közös doktori programok (EMJD) tekintetében
2012. április 30., közép-európai idő szerint déli 12.00 óra.
A Végrehajtó Ügynökség kidolgozott egy az összes pályázat elektronikus benyújtására szolgáló rendszert.
Erre a pályázati felhívásra a pályázóknak egy 2012. februártól rendelkezésre álló elektronikus formanyom
tatványon kell beküldeniük pályázatukat.
Ez a formanyomtatvány (a mellékletekkel együtt) tekinthető hiteles pályázatnak.
Csak a határidőre benyújtott és a vonatkozó pályázati űrlapon meghatározott követelményeknek megfelelő
pályázatokat fogadják el. A papíron, faxon vagy közvetlenül e-mailben benyújtott pályázatokat nem vizs
gálják meg.
B. 2. Alprogram – Erasmus mundus partnerségek
MEGJEGYZÉS

A pályázati felhívást felfüggesztő záradékkal teszik közzé az 1. 2. 3. és 5. csoport (ENP-országok) részfinan
szírozását, míg a 11. csoport (India) teljes finanszírozását illetően. Ezeknél, a tételeknél a projekttámogatások
finanszírozása és odaítélése az Európai Bizottság vonatkozó határozatainak elfogadásától függ.
Ezen alprogram célja, hogy támogassa az európai és a harmadik országbeli felsőoktatási intézmények közötti
strukturált együttműködést azáltal, hogy segíti a mobilitás megvalósulását minden tanulmányi szinten az
alap- és mesterképzésben részt vevő diákok, doktorjelöltek, kutatók, valamint a tudományos és adminiszt
ratív személyzet tagjai számára (nem minden régióban és országban valósul meg valamennyi típusú mobi
litás).
A 2. alprogram – Erasmus Mundus partnerségek (EMA2) – két területből áll:
— Erasmus Mundus 2. alprogram – 1. TERÜLET – az ESZPE, DCI, EFA és az IPA eszközök által érintett
országokkal kialakított partnerség (2) (korábban: külső együttműködési keretprogramok – External
Cooperation Windows)
— Erasmus Mundus 2. alprogram – 2. TERÜLET – az iparosodott országokkal folytatott együttműködést
szabályozó eszköz (ICI) által érintett országokkal és területekkel kialakított partnerség.
B.1. Támogatható résztvevők, országok és a partnerségek összetétele
A támogatható résztvevőkre és a partnerségek összetételére vonatkozó feltételeket az EMA2-1. TERÜLET
tekintetében a programútmutató a 6.1.2.a pontja, az EMA2-2. TERÜLET tekintetében pedig a 6.2.2.a pont
tartalmazza, illetve az EACEA/42/11 ajánlattételi felhívásra vonatkozó iránymutatásokban az EMA2-1.
TERÜLET tekintetében az 5.3.1. pont, az EMA2-2. TERÜLET tekintetében pedig az 5.3.2. pont tartalmazza.
B.2. Támogatható tevékenységek
A támogatható tevékenységek részletes leírása az EMA2-STRAND 1 esetében a 6.1.2.b szakaszban, az
EMA2-STRAND 2 esetében a 6.2.2.b szakaszban, valamint az EMA2-STRAND 1 esetében az 5.3.1., az
EMA2-STRAND 2 esetében pedig a 5.3.2. szakasz alatt szereplő „Guidelines to the call for proposals
EACEA/42/11” (útmutató az EACE/ 42/11 pályázati felhíváshoz) részben található.
(2) ESZPE: Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz
DCI: Fejlesztési Együttműködési Eszköz
IPA: Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
EFA: Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) a legfontosabb közösségi támogatási eszköz a cotonoui megállapodás („Part
nerségi megállapodás egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az
Európai Közösség és tagállamai között”) értelmében történő fejlesztési együttműködés keretében.
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B.3. Elbírálási szempontok
— Az EMA2-1. TERÜLET tekintetében benyújtott pályázatokat az alábbi elbírálási szempontok szerint
értékelik:
Súlyozás

Szempont

1.

Relevancia

25 %

2.

Minőség

65 %

2.1. A partnerség összetétele és az együttműködési mechanizmusok

20 %

2.2. A mobilitás megszervezése és megvalósítása

25 %

2.3. A hallgatók és a személyzet rendelkezésére álló létesítmények és szolgáltatások, nyomon
követés

20 %

3.

10 %

Fenntarthatóság
Összesen

100 %

— Az EMA2-2. TERÜLET tekintetében benyújtott pályázatokat az alábbi elbírálási szempontok szerint
értékelik:
Súlyozás

Szempont

1.

Relevancia

25 %

2.

Mennyiben járul hozzá a kiválósághoz

25 %

3.

Minőség

50 %

3.1. A partnerség összetétele és az együttműködési mechanizmusok

15 %

3.2. A mobilitás megszervezése és megvalósítása

20 %

3.3. A hallgatók és a személyzet rendelkezésére álló létesítmények és szolgáltatások, nyomon
követés

15 %

Összesen

100 %

B.4. Költségvetés (3)
Az ajánlattételi felhívás keretében rendelkezésre álló teljes összeg megközelítőleg 170,640 millió EUR,
amellyel minimálisan 6 210 egyén számára kell mobilitást biztosítani.
Az EMA2-1. TERÜLET tekintetében 169,440 millió EUR összegű költségvetés áll rendelkezésre, amellyel
minimálisan 6 185 egyén mobilitását kell biztosítani.
Az EMA2-2. TERÜLET tekintetében 1,2 millió EUR összegű költségvetés biztosított, amellyel minimálisan
25 egyén mobilitását kell biztosítani.
B.5. Meddig lehet pályázni?
A pályázatok benyújtásának határideje a 2. alprogramba tartozó Erasmus Mundus partnerségek tekintetében
2012. április 30. (postai bélyegző).
A pályázatot ajánlott levélben kell elküldeni a következő címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Call for proposals EACEA/42/11 — Action 2
Attn. Mr Joachim FRONIA
BOUR 02/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
(3) Ez az összeg a 2012-es EU- költségvetés elfogadásának függvénye.
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Csak a határidőre benyújtott és a pályázati űrlapon meghatározott követelményeknek megfelelő pályázatokat
fogadják el. A csak faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
Ha egy pályázó több különböző pályázatot nyújt be, minden egyes pályázatot külön borítékban kell
elküldeni.
C. 3. alprogram – Az európai felsőoktatás népszerűsítése
Ezen alprogram célja az európai felsőoktatás népszerűsítése olyan intézkedések révén, amelyek javítják az
európai felsőoktatás vonzerejét, arculatát, láthatóságát és hozzáférhetőségét. A 3. alprogram támogatja
azokat a transznacionális kezdeményezéseket, tanulmányokat, projekteket, eseményeket és egyéb tevékeny
ségeket, amelyek a felsőoktatással kapcsolatos szempontok nemzetközi dimenzióját érintik. Például a
népszerűsítést, hozzáférhetőséget, a minőségbiztosítást, a kreditek elismerését, az európai képesítések
külföldi elismerését és a képesítések kölcsönös elismerését harmadik országokkal, a tantervfejlesztést, a
mobilitást, a szolgáltatások színvonalát stb.
A 3. alprogram tevékenységei különféle formákban valósulhatnak meg (konferenciák, szemináriumok,
műhelymunkák, tanulmányok, elemzések, kísérleti projektek, díjak, nemzetközi hálózatok, kiadásra szánt
anyagok készítése, információs, kommunikációs és technológiai eszközök fejlesztése) a világ bármely részén.
C.1. Támogatható résztvevők és a konzorcium összetétele
A támogatható résztvevőkre és a konzorcium összetételére vonatkozó feltételeket a programútmutató 7.2.1.
pontja ismerteti.
C.2. Támogatható tevékenységek
A támogatható tevékenységeket a programútmutató 7.2.2. pontja ismerteti.
Ezen ajánlattételi felhívás keretében a projekteknek az alábbi prioritások valamelyikével kell foglalkozniuk:
— olyan projektek, amelyek célja az európai felsőoktatás népszerűsítése bizonyos földrajzi területeken
(nevezetesen az EU keleti és déli szomszédos országai),
— a nemzetközi diákok és doktorjelöltek számára nyújtott szolgáltatások minőségének javítását célzó
projektek,
— a minőségbiztosítás nemzetközi szempontjaival foglalkozó projektek,
— az európai felsőoktatás és kutatás közötti kapcsolatok erősítését célzó projektek,
— a doktorjelöltek számára rendelkezésre álló európai tanulmányi lehetőségeket népszerűsítő projektek,
— az európai diákok számára elérhető Erasmus Mundus programot népszerűsítő projektek,
— az Erasmus Mundus programot a munkaadók felé népszerűsítő projektek.
Az alábbi tevékenységek végrehajtását célzó projektek nem részesülnek finanszírozásban:
— az ERASMUS tematikus hálózatok nemzetközivé tételének keretében végrehajtott tevékenységek.
C.3. Elbírálási szempontok
— A 3. alprogramra irányuló pályázatokat az alábbi elbírálási szempontok szerint értékelik:
Szempont

Súlyozás

1. A projekt mennyire releváns az Erasmus Mundus program tekintetében

25 %

2. A projekt azon várható hatása, hogy hozzájáruljon az európai felsőoktatás vonzerejének
növeléséhez az egész világon

25 %

3. A projekt eredményeinek és tapasztalatainak terjesztését célzó intézkedések, minőségbiz
tosítás, valamint az eredmények fenntarthatóságával és hosszú távú kiaknázásával kapcso
latos tervek

15 %
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Szempont

Súlyozás

4. A konzorcium összetétele és az együttműködési mechanizmusok

15 %

5. Munkaterv és költségvetés

20 %
Összesen

100 %

C.4. Költségvetés (4)
Az ajánlattételi felhívás célja kb. 6 projekt kiválasztása. Az ajánlattételi felhívás keretében a projektek
társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés 1,5 millió EUR. A támogatási összegek között számottevő
különbségek vannak a kiválasztott projektek nagysága szerint (a támogatás összege általában 100 000 EUR
és 350 000 EUR között van). Az Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg
az összes elszámolható költség 75 %-át.
C.5. Meddig lehet pályázni?
A pályázatok benyújtásának határideje a 3. alprogramba tartozó, az európai felsőoktatás vonzerejének
növelését célzó Erasmus Mundus projektek tekintetében 2012. április 30. (postai bélyegző).
A pályázatot ajánlott levélben kell elküldeni a következő címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Call for proposals EACEA/42/11 — Action 3
Attn. Mr Joachim FRONIA
BOUR 02/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Csak a határidőre benyújtott és a pályázati űrlapon meghatározott követelményeknek megfelelő pályázatokat
fogadják el. A csak faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

(4) L. 3. lábjegyzet.

