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BIZOTTSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – DG EAC/04/05

az Erasmus Mundus program 2006–2007-es tanulmányi évre szóló 1., 2. és 3. cselekvéseinek, vala-
mint a 2005-ös tanulmányi évre szóló 4. cselekvésének végrehajtására

ERASMUS MUNDUS

A harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására
és az interkulturális megértés előmozdítására irányuló közösségi cselekvési program

(2005/C 47/08)

1. Célkitűzések és leírás

Az Erasmus Mundus program általános célja az európai felsőoktatás minőségének előmozdítása a harmadik
országokkal való együttműködés támogatása révén a humán erőforrások fejlesztésének javítása, valamint a
népek és kultúrák közötti párbeszéd és megértés elősegítése érdekében.

A Bizottság feladata:

– legalább három felsőoktatási intézményből álló konzorcium által legalább három résztvevő országban
alapított magas szintű integrált mesterképzések kiválasztása (1. cselekvés);

– támogatás nyújtása felsőfokú végzettséggel rendelkező, magasan képzett harmadik országbeli hallga-
tóknak és oktatóknak annak érdekében, hogy részt vehessenek a kiválasztott mesterképzéseken (2.
cselekvés);

– kiválasztott mesterképzések és harmadik országbeli felsőfokú intézmények közötti magas színvonalú
együttműködés kiválasztása (3. cselekvés);

– legalább három résztvevő országban alapított legalább három intézmény projektjeinek kiválasztása az
Európai Unió felsőfokú intézményeihez való hozzáférés megkönnyítése, valamint azok profiljának és
átláthatóságának erősítése céljából (4. cselekvés).

2. Támogatásra jogosult pályázók

– 1. cselekvés: az EU 25 tagállamában, az Európai Gazdasági Térség/az Európai Szabadkereskedelmi
Társulás országaiban (Izland, Liechtenstein, Norvégia) és az EU tagjelölt országaiban (Bulgária, Románia
és Törökország) alapított felsőoktatási intézmények. Az EU tagjelölt országaiban (Bulgária, Románia és
Törökország) alapított intézmények csak abban az esetben pályázhatnak ezen pályázati felhívás kere-
tében az 1. cselekvésre, amennyiben ezen országoknak a programban való hivatalos részvételét a kivá-
lasztási döntés előtt (2005 szeptembere) megerősítették az Európai Közösség és ezen országok kapcsola-
tait szabályozó vonatkozó eszközök révén. Ellenkező esetben az ezen országokban alapított intézmények
ezen pályázati felhívás keretében nem jogosultak az 1. cselekvésre;

– 2. cselekvés: minden, az 1. cselekvésnél felsoroltaktól eltérő országokból származó személyek;

– 3. cselekvés: a világ bármely országában alapított felsőoktatási intézmények;

– 4. cselekvés: a világ bármely országában alapított intézmények.
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3. Költségvetés és a projekt időtartama

A projektek finanszírozására elkülönített teljes költségvetés 63, 3 millió euróra becsülhető. A 4. cselekvés
esetében a Bizottság pénzügyi támogatása nem haladhatja meg az összes támogatható költségek 75 %-át.

– 1. cselekvés: mindegyik támogatás évi 15 000 eurót tesz ki. A mesterképzéseknek 2006 augusztusa és
novembere között kell elkezdődniük.

– 2. cselekvés: mindegyik támogatás évi 21 000 eurót tesz ki harmadik országbeli hallgató esetében, és
13 000 eurót tesz ki harmadik országbeli oktató esetében. A támogatások a 2006/2007-es tanulmányi
évben kezdődő mesterképzésekre érvényesek.

– 3. cselekvés: mindegyik támogatás legalább évi 5 000 eurót és legfeljebb évi 15 000 eurót tesz ki, vala-
mint a hallgatók és oktatók mobilitását segítő támogatások. Az együttműködéseknek 2006 augusztusa
és novembere között kell elkezdődniük. Az együttműködések maximális időtartama 3 év.

– 4. cselekmény: A támogatások a projekt terjedelmétől függnek. A projekteknek 2005 októbere és decem-
bere között kell elkezdődniük. Az együttműködések maximális időtartama 3 év.

4. Határidő

A pályázatokat legkésőbb a következő időpontokig kell elküldeni a Bizottságnak:

– 1. cselekvés és 4. cselekvés: 2005. május 31.

– 3. cselekvés: 2005. október 31.

– 2. cselekvés: 2006. február 28.

5. További információk

A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati nyomtatványok a következő honlapon találhatók:

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

A pályázatoknak tiszteletben kell tartaniuk a teljes szöveg által előírt követelményeket és az előírt forma-
nyomtatványon kell azokat benyújtani.
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