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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Покана за представяне на предложения — EACEA/22/10 за изпълнението на „Еразмус Мундус“
2009 г.—2013 г.
Действие 2 — Партньорства
(2010/C 200/04)
Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до сътрудничеството между европейски висши
училища и висши училища от трети държави от Южния Средиземноморски регион (Египет, Израел и
окупираната палестинска територия), републиките от Централна Азия и Западните Балкани (действие 2 —
Направление 1).
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на програма „Еразмус Мундус“ е да насърчава европейското висше образование, да подпомага
разширяването и подобряването на перспективите за кариера на студентите и да улеснява междукултурното
разбирателство чрез сътрудничество с трети държави в съответствие с целите на външната политика на
Европейския съюз, за да допринесе за устойчивото развитие на тези държави в областта на висшето обра
зование.
Конкретните цели на програмата са:
— да насърчава структурното сътрудничество между висшите училища и предлагането на подобрено
качество в сферата на висшето образование, като създава типично европейска добавена стойност и
привлекателност както в Европейския съюз, така и извън него с оглед създаването на центрове за
високи постижения,
— да допринесе за взаимното обогатяване на обществата чрез развиването на квалификациите на жените/
мъжете, така че те да разполагат с подходящи умения, по-специално по отношение на пазара на труда, и
да са с широк кръгозор и международен опит, посредством насърчаване както на мобилността за найталантливите студенти и преподаватели от трети държави за придобиването на квалификации и/или опит
в Европейския съюз, така и за най- талантливите европейски студенти и преподаватели в трети държави,
— да допринесе за развитието на човешките ресурси и капацитета за международно сътрудничество на
висшите училища в трети държави посредством увеличаване на мобилността между Европейския съюз
и трети държави,
— да подобри достъпността и да засили профила и видимостта на европейското висше образование в света,
както и привлекателността му за граждани на трети държави и за гражданите на Европейския съюз.
Ръководството за програма „Еразмус Мундус“ и съответните формуляри за кандидатстване са налични на
следния адрес: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php
ДЕЙСТВИЕ 2 — ПАРТНЬОРСТВА „ЕРАЗМУС МУНДУС“

Това действие цели да насърчава структурното сътрудничество между висши училища от Европейския съюз и
трети държави посредством поощряване на мобилността на всички нива на обучение за студенти (по бака
лавърска и магистърска степен), докторанти, изследователи, академичен състав и административен персонал
(не всички региони и партиди могат да включват всички потоци на мобилност).
Действие 2 — Партньорства „Еразмус Мундус“ (ЕМД2) е разделено на две направления:
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— „Еразмус Мундус“ Действие 2 — НАПРАВЛЕНИЕ 1 — Партньорства с държави, обхванати от инстру
ментите ЕИСП, ИСР, ЕФР и ИПП (1) (бивш Прозорец за външно сътрудничество),
— „Еразмус Мундус“ Действие 2 — НАПРАВЛЕНИЕ 2 — Партньорства с държави и територии, обхванати от
Инструмента за индустриализирани страни (ИИС).
1. Допустими участници, държави и състав на партньорството
Условията, приложими за допустимите участници и за състава на партньорствата за ЕМД2—НАПРАВЛЕНИЕ
1, са посочени в ръководството на програмата в раздел 6.1.2.a, както и в насоките за поканата за представяне
на предложения EACEA/22/10 — в раздели 5.2 и 5.3.
2. Допустими дейности
Допустимите дейности за ЕМД2 — НАПРАВЛЕНИЕ 1 са посочени в „Ръководство за програма „Еразмус
Мундус“ 2009—2013 г.“ в раздел 6.1.2.б и в „Насоки за поканата за представяне на предложения
EACEA/22/10“ в раздел 5.3.
Планираната продължителност на проекта се посочва специално в индивидуалния географски прозорец/лот и
не може да надвишава 48 месеца.
Допустимите дейности, включително подготвителните дейности, могат да започнат считано от 30 ноември
2010 г.
3. Критерии за възлагане
Заявленията ще се оценяват въз основа на следните критерии за възлагане:
Тежест

Критерии

1.

Адекватност

25 %

2.

Качество

65 %

2.1. Състав на партньорството и механизми за сътрудничество

20 %

2.2. Организиране и осъществяване на мобилността

25 %

2.3. Услуги и последващи действия за студентите/персонала

20 %

3.

10 %

Устойчивост
Общо

100 %

4. Бюджет
Общата налична сума по настоящата покана за представяне на предложения е 15 200 000 EUR и има за цел
минимален поток на мобилност от 653 лица.
5. Краен срок за кандидатстване
Крайният срок за кандидатстване за „Еразмус Мундус“ Действие 2 — Партньорства е 15 октомври 2010 г.
Заявлението за безвъзмездни средства трябва се изпрати с препоръчана поща на следния адрес:
‘Education, Audiovisual and Culture’ Executive Agency
Call for proposals EACEA/22/10 — Action 2
Att. Mr Joachim Fronia
BOUR 02/29
Avenue du Bourget 1
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ЕИСП — Европейски инструмент за съседство и партньорство
ИСР — Инструмент за сътрудничество за развитие
ИПП — Инструмент за предприсъединителна помощ
ЕФР — Европейският фонд за развитие (ЕФР) е основният инструмент за предоставяне на финансова помощ за сътруд
ничество за развитие съгласно Споразумението от Котону: „Споразумението за партньорство между членове на групата
държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държавичленки, от друга“.
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Приемат се единствено заявления, подадени в рамките на крайния срок, в съответствие с изискванията,
посочени в съответния формуляр за кандидатстване. Заявления, подадени по факс или по електронна
поща, няма да се приемат.
В случай че кандидатът подава няколко различни заявления, всяко едно от тях трябва да се изпрати в
отделен плик.
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