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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – EACEA/21/08

Az Erasmus Mundus külső együttműködési keretprogram megvalósítására ázsiai térség a
2008/2009-es tanévben

Közösségi program a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés népszerűsítésére és az
EU-tagállamok és harmadik országok diákjainak, kutatóinak, oktatóinak csereprogramban való rész-

vételének támogatása

(2008/C 184/08)

1. Célkitűzések és a program bemutatása

Az Erasmus Mundus külső együttműködés keretprogram célja az Európai Unió és a harmadik országok
kultúrájának kölcsönös gazdagítása és jobb megértése. A programot az Európai Unió és a harmadik
országok felsőoktatási intézményei közötti együttműködés ösztönzésére alakították ki, diákok és oktatók
számára szóló mobilitási keretterv segítségével, tanulási, oktatási, szakképzési és kutatási célokra.

A program az alábbi tevékenységeket és finanszírozásukat foglalja magában:

Az intézményi alapú partnerségi kapcsolatok kialakítása európai és harmadik országbeli felsőoktatási intéz-
mények közt kétféle tevékenységet fed le:

– a felsőoktatásban résztvevő diákok, kutatók és oktatók mobilitásának megszervezése egyéni alapon,

– az egyéni mobilitás megvalósítása. A felhívás által támogatott mobilitási és oktatási típusok:

– Diákok: hallgatók, mesterképzésen résztvevők, doktoranduszok és doktori programban már részt vett
személyek mobilitási lehetőségei.

– Oktatók: oktatási, szakképzési és kutatási célokból történő csereprogramok.

2. Támogatásra jogosultak és kedvezményezettek

A pályázók olyan európai egyetemek vagy felsőoktatási intézmények lehetnek, akik maximum 20 partner
intézménnyel folytatott kapcsolatrendszerrel rendelkeznek.

A partnerségi kapcsolat tagjai lehetnek: olyan európai felsőoktatási intézmények, amelyek a jelen felhívás
közzététele előtt már rendelkeztek az Erasmus-kartával, és a nemzeti hatóságok által elismert és akkreditált
harmadik országbeli felsőoktatási intézmények.
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3. Támogatható országok

A pályázati felhívás értelmében támogatásra jogosult országok:

– Az Európai Unió 27 tagállama.

– Az európai uniós tagjelölt országok Horvátország és Törökország és az EGT-tagállamok (Izland,
Liechtenstein és Norvégia).

– Az alábbi ázsiai országok: Afganisztán, Bhután, Nepál, Pakisztán, Banglades, Kambodzsa, Srí Lanka, India,
Indonézia, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Thaiföld, Kína, Észak-Korea, Mianmar/Burma és a Maldív-szigetek.

4. Rendelkezésre álló költségvetés

A pályázati felhívásra elkülönített teljes költségvetés 11 085 700 EUR az Ázsiai térség tekintetében:

Földrajzi meghatározás A támogatott partnerségek
várható száma

Az egy partnerségre jutó
támogatás becsült maximuma

Ázsia régió 2 5 542 850 EUR

5. Határidő

A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31.

6. További információ

Az ajánlattételi felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok a következő weboldalon találhatók:

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

A pályázatoknak meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatározott körülményeknek és azokat a
rendelkezésre bocsátott űrlapokon kell benyújtani.
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