
III

(Powiadomienia)

KOMISJA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — DG EAC NR EAC/04/05

na wdrożenie Działania 1, Działania 2 i Działania 3 w roku akademickim 2006/2007 oraz Działania
4 w 2005 r.

ERASMUS MUNDUS

Program działań Wspólnoty na rzecz podniesienia jakości w szkolnictwie wyższym i promowania
porozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi

(2005/C 47/08)

1. Cele i opis

Ogólnym celem programu Erasmus Mundus jest podniesienie jakości szkolnictwa wyższego w Europie
poprzez wspieranie współpracy z krajami trzecimi, zmierzającej do poprawy rozwoju zasobów ludzkich
oraz promowania dialogu i zrozumienia pomiędzy narodami i kulturami.

Komisja

— dokona wyboru wysokiej jakości zintegrowanych studiów magisterskich oferowanych przez konsorcja
złożone z co najmniej trzech instytucji szkolnictwa wyższego w co najmniej trzech państwach biorą-
cych udział (Działanie 1);

— przyzna dotacje umożliwiające udział w wybranych studiach magisterskich wysoce uzdolnionym absol-
wentom szkół średnich oraz uczniom z krajów trzecich (Działanie 2);

— dokona wyboru wykwalifikowanych projektów partnerskich pomiędzy wyselekcjonowanymi progra-
mami studiów magisterskich a instytucjami szkolnictwa wyższego w krajach trzecich (Działanie 3);

— dokona wyboru co najmniej trzech instytucji w co najmniej trzech biorących udział państwach,
mającego na celu podniesienie statusu i zasięgu szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej (Działanie
4).

2. Kandydaci kwalifikujący się

— Działanie 1: instytucje szkolnictwa wyższego z 25 Państw Członkowskich UE, państwa Europejskiego
Obszaru Gospodarczego/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein,
Norwegia) oraz państwa kandydujące do przystąpienia do UE (Bułgaria, Rumunia i Turcja). W odnie-
sieniu do instytucji z państw kandydujących do przystąpienia do UE (Bułgaria, Rumunia i Turcja), będą
one mogły uczestniczyć w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków w odniesieniu do Działania
1 wyłącznie jeżeli oficjalne uczestnictwo wspomnianych państw w programie zostało sformalizowane
przez właściwe instrumenty regulujące stosunki pomiędzy Wspólnotą Europejską a wymienionymi
państwami przed podjęciem decyzji o wyborze (wrzesień 2005 r.). W przeciwnym razie, instytucje z
omawianych państw nie kwalifikują się do Działania 1 w niniejszym zaproszeniu do składania wnio-
sków.

— Działanie 2: osoby z państw trzecich, tj. każdego państwa innego niż państwa wymienione powyżej w
Działaniu 1;

— Działanie 3: instytucje szkolnictwa wyższego ze wszystkich państw świata;

— Działanie 4: instytucje ze wszystkich państw świata;
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3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 63.3 mln EUR. W przypadku
Działania 4, pomoc finansowa Komisji nie może przekroczyć 75 % całkowitych kosztów kwalifikowa-
nych.

— Działanie 1: kwota każdej dotacji wynosi do 15 000 EUR rocznie. Studia magisterskie muszą się
rozpocząć w terminie od sierpnia do listopada 2006 r.

— Działanie 2: kwota każdej dotacji wynosi do 21 000 EUR rocznie na każdego studenta z kraju trze-
ciego i 13 000 EUR na każdego ucznia z kraju trzeciego. Dotacje na studia magisterskie rozpoczy-
nające się w roku akademickim 2006/2007.

— Działanie 3: kwota każdej dotacji wynosi od 5 000 EUR do 15 000 EUR, plus zasiłki dla studenta i
mobilność studentów. Programy partnerskie muszą się rozpocząć w terminie od sierpnia do listopada
2006 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 3 lata.

— Działanie 4: kwoty dotacji będą uzależnione od rozmiaru projektu. Programy partnerskie muszą się
rozpocząć w terminie od sierpnia do listopada 2005 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 3
lata.

4. Termin

Wnioski należy wysyłać do Komisji najpóźniej do dnia

— Działanie 1 i Działanie 4: 31 maja 2005 r.

— Działanie 3: 31 października 2005 r.

— Działanie 2: 28 lutego 2006 r.

5. Informacje szczegółowe

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe i załączniki są dostępne na
następującej stronie internetowej:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html

Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym w pełnym tekście i zostać złożone na formularzu prze-
znaczonym do tego celu.
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