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1. CELE I OPIS

Ogólnym celem programu Erasmus Mundus jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego, pomoc
w ulepszaniu i zwiększaniu możliwości rozwoju kariery studentów oraz promowanie zrozumienia między-
kulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi, zgodnie z celami polityki zewnętrznej UE w celu przy-
czyniania się do zrównoważonego rozwoju krajów trzecich w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Aby osiągnąć powyższe cele, niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy następujących działań:

Działanie 1 Wspólne programy Erasmus Mundus

Celem tego działania jest wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i pracowni-
kami akademickimi w Europie i krajach trzecich z zamiarem utworzenia biegunów doskonałości i zapew-
nienia wysoko wyszkolonych zasobów ludzkich. Działanie to składa się z dwóch poddziałań:

— działanie 1A — Kursy magisterskie Erasmus Mundus (EMMC) i

— działanie 1B — Wspólne doktoraty Erasmus Mundus (EMJD)

których celem jest wspieranie programów podyplomowych o wyjątkowej jakości akademickiej, wspólnie
rozwijanych przez konsorcja uniwersytetów europejskich i, w stosownych przypadkach, krajów trzecich i
które mogłyby przyczyniać się do zwiększonej rozpoznawalności i atrakcyjności sektora europejskiego
szkolnictwa wyższego. Takie wspólne programy muszą przywidywać mobilność pomiędzy konsorcjami
uniwersytetów i prowadzić do przyznawania rozpoznawanych, wspólnych, podwójnych lub wielokrotnych
dyplomów.

Dodatkowe informacje znajdują się w przewodniku programowym programu Erasmus Mundus na lata
2009–2013 na stronie internetowej:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ UCZESTNICY I SKŁAD KONSORCJUM

Warunki mające zastosowanie do kwalifikujących się uczestników oraz do składu konsorcjów są określone
w przewodniku programowym w sekcji 4.2.1 dla działania 1A i sekcji 5.2.1. dla działania 1B.

3. KWALIFIKUJĄCE SIĘ DZIAŁANIA

Kwalifikujące się działania są określone w przewodniku programowym w sekcji 4.2.2 dla działania 1A i
sekcji 5.2.2. dla działania 1B.

W przypadku niniejszego zaproszenia do składania wniosków nie określono żadnych priorytetów tematycz-
nych.

4. KRYTERIA PRZYNAWANIA DOTACJI

Kryteria przyznawania dotacji są określone w przewodniku programowym w sekcji 4.3 dla działania 1A i
sekcji 5.3 dla działania 1B.

5. BUDŻET

Działanie 1 (A i B): Niniejsze zaproszenie do składania wniosków nie wywiera bezpośredniego wpływu
budżetowego w 2009 r. Ma ono na celu wybranie

— w przypadku działania 1A: co najmniej 15 nowych wniosków i do 36 odnowionych wniosków,

— w przypadku działania 1B: 10 nowych wniosków.

Latem 2009 r. w przypadku każdego wybranego wniosku zostanie zawarta pięcioletnia umowa ramowa o
partnerstwie (FPA). Począwszy od roku akademickiego 2010/2011 wszystkie FPA będą wiązać się z przyzna-
niem rocznych specjalnych umów o przyznanie dotacji i będą one obejmować z jednej strony wsparcie
finansowe dla konsorcjów wdrażających wspólne programy, a z drugiej — corocznie określaną liczbę indy-
widualnych stypendiów dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych z Europy i z krajów trze-
cich.
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6. TERMIN SKŁADANIAWNIOSKÓW

Ostateczny termin składania wniosków w przypadku kursów magisterskich Erasmus Mundus (działanie 1
A) i programu wspólnych doktoratów Erasmus Mundus (działanie 1B) to 30 kwietnia 2009 r.

W celu łatwiejszego zidentyfikowania ekspertów z odpowiednią wiedzą akademicką i badawczą, wniosko-
dawcy ubiegający się o dotację w ramach działania 1B — „wspólne programy doktoranckie”, są proszeni
o przedłożenie krótkiego opisu wspólnego programu (maksymalnie jedna strona, w tym tytuł, podejmo-
wana(-e) dziedzina(-y)/obszar(-y), kluczowi partnerzy i krótki opis struktury programu i głównych
elementów), najlepiej jeden miesiąc przed wyżej wspomnianym terminem (tj. do 31 marca 2009 r.). Wzór
krótkiego opisu wraz z odpowiednią procedurą przedkładania można pobrać z następującej strony interne-
towej:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

Wniosek o dotację należy przesyłać na następujący adres:

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Call for proposals EAC/…/…
Att. M. Joachim Fronia
BOUR 00.37
Avenue du Bourget, 1
B-1040 Bruxelles

Akceptowane będą wyłącznie wnioski złożone terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w formu-
larzu. Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone.

7. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Przewodnik programowy programu Erasmus Mundus i odpowiednie formularze zgłoszeniowe znajdują się
pod następującym adresem:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm
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