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KOMISJA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIAWNIOSKÓW — EACEA/35/08

Dotyczące wdrożenia Okna Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus w roku akademickim 2009–
2010

Program działań Wspólnoty na rzecz promocji współpracy pomiędzy szkołami wyższymi oraz
wymiany studentów, badaczy i kadry naukowej z państw członkowskich UE i państw trzecich

(2008/C 328/07)

1. CELE I OPIS

Okno Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus ma na celu wzajemne wzbogacenie i lepsze zrozumienie
pomiędzy Unią Europejską i państwami trzecimi. Program został opracowany w celu wzmocnienia współ-
pracy instytucjonalnej szkół wyższych, między Unią Europejską a państwami trzecimi, poprzez mobilność
rozumianą jako wymiana studentów i pracowników naukowych w celu studiowania, nauczania, prowadzenia
szkoleń i badań.

Przypominamy, że jest to trzecie zaproszenie do składania wniosków dotyczące Okna Współpracy
Wewnętrznej Erasmus Mundus i że Okno Współpracy Wewnętrznej Erasmus Mundus włączono jako dzia-
łanie II „Partnerstwa” do nowego programu Erasmus Mundus II, którego celem jest pobudzanie działań na
rzecz współpracy i mobilności.

2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY I KRAJE

Wnioskodawcy to uniwersytety lub europejskie szkoły wyższe posiadające partnerstwo z maksymalnie 20
instytucjami partnerskimi.

W skład partnerstw wchodzą europejskie szkoły wyższe w posiadaniu Karty Erasmusa przed publikacją
niniejszego zaproszenia oraz uznane i akredytowane przez władze krajowe szkoły wyższe w państwach trze-
cich.

Działania muszą być realizowane w jednym z krajów spełniających warunki niniejszego zaproszenia. Kwalifi-
kujące się kraje/regiony należą do jednej z trzech poniższych grup:

— 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,

— kraje kandydujące do UE (Chorwacja i Turcja) oraz państwa EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia),

— następujące państwa trzecie oraz regiony geograficzne:

Argentyna, Brazylia, Chiny, Rosja, Indie, region Azji, republiki Azji Środkowej, region Ameryki Łacińskiej,
region Środkowego Wschodu, kraje sąsiadujące na południu i na wschodzie oraz region Bałkanów
Zachodnich.
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3. KWALIFIKUJĄCE SIĘ DZIAŁANIA

Dotacje WE przyczynią się do finansowania instytucjonalnych partnerstw wyższych uczelni w Europie i w
krajach trzecich obejmujących następujące rodzaje działań:

— organizację mobilności indywidualnej studentów i pracowników akademickich szkół wyższych oraz

— wdrożenie mobilności indywidualnej. Rodzaje mobilności i szkół objętych finansowaniem w ramach
niniejszego zaproszenia to:

— Studenci: studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i postdoktoranckie

— Pracownicy akademiccy: wymiana w celu nauczania, praktycznych szkoleń i badań.

Planowany czas trwania projektu nie może przekraczać 48 miesięcy.

Kwalifikujące się działania, w tym działania przygotowawcze, mogą rozpocząć się dnia 15 lipca 2009 r., o
ile zostaną podpisane umowy. Wszystkie działania należy zakończyć przed dniem 15 lipca 2013 r.

Z wyjątkiem przypadków „siły wyższej”, należycie uzasadnionych i dla których Agencja wydała uprzednie
zezwolenie, wszelka indywidualna mobilność musi rozpocząć się najpóźniej do dnia 1 września
2010 r.

4. KRYTERIA PRZYZNANIA DOTACJI

Kryteria przyznania dotacji umożliwiają ocenę jakości złożonych wniosków odnośnie do ustalonych celów i
priorytetów, tak by dotacje przyznano działaniom maksymalizującym skuteczność niniejszego zaproszenia
do składania wniosków.

Wnioski zostaną ocenione według następujących kryteriów przyznania dotacji i uszeregowane na 100-punk-
towej skali:

— możliwości operacyjne oraz wiedza i umiejętności wnioskodawcy i partnerów (waga: 10 pkt na 100),

— znaczenie działań dla wypełnienia celu niniejszego zaproszenia do składania wniosków (waga: 25 pkt na
100),

— metodologia zarządzania partnerstwem i wdrażania działań w zakresie mobilności (waga: 50 pkt na
100),

— zrównoważony rozwój (waga:15 pkt na 100).

5. DOSTĘPNY BUDŻET

Szacowana suma ogółem przeznaczona na działania objęte niniejszym zaproszeniem wynosi
163 500 mln EUR, z podziałem na następujące regiony geograficzne i kraje:

Okna geograficzne Instrument
współpracy Szacowna suma ogółem

Przewidywana
liczba

finansowanych
projektów

Południowa część basenu Morza Śródziem-
nego i Europa Wschodnia oraz Rosja

ENPI 29 mln EUR 8

Jemen, Iran i Irak DCI 3 mln EUR 1

Republiki Azji Środkowej DCI 5 mln EUR 2

Zachodnie Bałkany IPA 8,5 mln EUR 2

Region Azji:

Regionu Azji DCI 20 mln EUR 4

Indie DCI 19 mln EUR 4

Chiny DCI 26 mln EUR 5
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Okna geograficzne Instrument
współpracy Szacowna suma ogółem

Przewidywana
liczba

finansowanych
projektów

Region Ameryki Łacińskiej:

Brazylia DCI 9,3 mln EUR 3

Argentyna DCI 2,1 mln EUR 1

Regionu Ameryki Łacińskiej DCI 41,6 mln EUR 13

6. TERMIN

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 13 marca 2009 r. Wnioski należy przesłać na
następujący adres:

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Zaproszenie do składania wniosków „Еrasmus Mundus — Okno Współpracy Zewnętrznej 08/”
Unit P4
Avenue du Bourget 1 (BOUR 00/37)
B-1140 Brussels

Elektroniczną wersję wniosku wraz z dokumentami uzupełniającymi należy przesłać na poniższy adres e-
mail:

EACEA-EM-EXTCOOP@ec.europa.eu

Zostaną przyjęte jedynie wnioski złożone na odpowiednim formularzu, należycie wypełnione, opatrzone
pieczęcią i podpisane przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy — europejskiej szkoły wyższej.

7. DODATKOWE INFORMACJE

Wskazówki dla wnioskujących o dotację oraz odpowiedni formularz znajdują się na następującej stronie
internetowej:

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu; muszą one zawierać wszystkie wymagane załączniki.
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