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V
(Обявления)

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

КОМИСИЯ
Покана за представяне на предложения — EACEA/13/09 за изпълнението на Прозорец за външно
сътрудничество „Еразмус Мундус“
Регион Латинска Америка: през учебната 2009/2010 г. Програмата за действие на Общността за
насърчаване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и обмена на студенти и
преподаватели от държавите-членки на ЕС и трети страни
(2009/C 148/09)
1. Цели и описание
Прозорецът за външно сътрудничество „Еразмус Мундус“ е насочен към взаимно обогатяване и по-добро
разбирателство между Европейския съюз и трети страни. Програмата е създадена с цел да насърчава инсти
туционалното сътрудничество в областта на висшето образование между Европейския съюз и трети страни
чрез схема за мобилност, разработваща обмен на студенти и преподаватели за целите на обучението, препод
аването, стажовете и изследванията.
2. Допустими кандидати и страни
Кандидатите трябва да бъдат университети или европейски висши учебни заведения в партньорство с наймного 20 институции партньори.
Съставът на партньорството следва да бъде от европейски висши образователни институции, носители на
харта „Еразмус“ преди датата на публикуване на настоящата покана, и висши учебни заведения в Латинка
Америка, признати и акредитирани от националните органи.
Дейностите трябва да се извършат в една от допустимите страни по настоящата покана.
— 27-те държави-членки на Европейския съюз, страни кандидатки за присъединяване към Европейския съюз
(Хърватия и Турция) и страните от ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия),
— Следните страни от Латинска Америка: Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика,
Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и
Венецуела.
3. Допустими дейности
Безвъзмездните средства на ЕО са предназначени за финансиране на институционални партньорства между
висши учебни заведения в Европейския съюз и Латинска Америка, обхващащи следните видове дейности:
— организиране на индивидуална мобилност на студенти и преподавателски състав, и
— осъществяване на индивидуална мобилност. Видовете мобилност и образование, финансирани по
настоящата покана, са:
— студенти: възможности за мобилност за незавършили и завършили магистри докторанти и постдокторанти,
— преподавателски състав: обмен за целите на преподаването, практическото обучение и изследванията.
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Планираната продължителност на проектите не може да превишава 48 месеца.
Допустимите дейности, включително подготвителни дейности, могат да започнат на 1 декември 2009 г., при
условие че са подписани договори. Дейностите следва да бъдат завършени преди 1 декември 2013 г.
Освен в случаи на непредвидими обстоятелства, които са подходящо оправдани, и в които случаи също така е
необходимо предварително разрешение, всички дейности по индивидуална мобилност трябва да започнат
най-късно до 1 септември 2010 г.
4. Критерии за възлагане
Критериите за възлагане позволяват да бъде оценено качеството на представените предложения по отношение
на определените цели и приоритети по начин, че безвъзмездните средства да бъдат отпускани за дейности,
чрез които се увеличава в максимална степен ефективността на поканата за представяне на предложения.
Заявленията ще бъдат оценявани съгласно следните критерии за възлагане и класирани по скала от 100
точки:
— Оперативен капацитет и експертен опит на заявителя и партньорите (коефициент: 10 от 100),
— Относимост на дейностите по отношение на целите на поканата за представяне на предложения (коефи
циент: 25 от 100),
— Методология на управление на партньорствата и осъществяване на дейности, свързани с мобилност
(коефициент: 50 от 100),
— Устойчивост (коефициент: 15 от 100).
5. Наличен бюджет
Общата приблизителна сума, отпусната по настоящата покана за представяне на предложения е 12,7
милиона евро, което цели минимален общ поток на мобилност от 548 души.
Настоящата покана има за цел да бъде направен подбор на 4 проекта, което да популяризира и осъществи
минимален поток на мобилност от 137 души за всяко партньорство, с прогнозен бюджет от 3,175 милиона
евро за всяко партньорство.
6. Краен срок
Крайният срок за представяне на предложения е не по-късно от 15 октомври 2009 г. Предложенията се
подават на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Call for proposals ‘Erasmus Mundus — External Cooperation Window’
Unit P4
Avenue du Bourget 1 (BOUR 02/31)
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Заявлението се подава и по електронен път заедно с удостоверяващите документи на следния електронен
адрес: EACEA-EM-EXTCOOP@ec.europa.eu
Приемат се единствено предложения, подадени на съответния формуляр, надлежно попълнени, подпечатани и
с оригинален подпис от законния представител на заявителя европейско висше учебно заведение.

C 148/17

C 148/18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

7. Допълнителна информация
Насоките за заявители и съответния формуляр за заявление могат да бъдат намерени на следния уебсайт:
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm
Кандидатурите трябва да бъдат подадени на съответните формуляри и да съдържат изискваните приложения.
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