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Ajánlattételi felhívás – EACEA/22/10 az Erasmus Mundus 2009–2013 program megvalósítására 

2. alprogram – Partnerségek 

(2010/C 200/04) 

Ez az ajánlattételi felhívás az európai és a harmadik országbeli felsőoktatási intézmények közötti együtt
működésre vonatkozik, ahol a harmadik országok a dél-mediterrán régióba (Egyiptom, Izrael és a palesztin 
megszállt területek), a közép-ázsiai köztársaságok vagy a Nyugat-Balkán országai közé tartoznak (2. 
alprogram 1. terület). 

A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI 

Az Erasmus Mundus program átfogó célja, hogy támogassa az európai felsőoktatást, segítsen javítani és 
bővíteni a diákok karrierlehetőségeit és – a harmadik országokkal folytatott együttműködés révén – előmoz
dítsa a kultúrák közötti megértést az EU külpolitikai célkitűzéseivel összhangban, a harmadik országok 
felsőoktatás terén megvalósuló fenntartható fejlődésének támogatása érdekében. 

A program egyedi célkitűzései a következők: 

— felsőoktatási intézmények közötti strukturált együttműködés előmozdítása, valamint a minőségi felső
oktatási kínálat elősegítése, amely valóban európai többletértékkel bír, és egyszerre vonzó az Európai 
Unión belül és azon kívül, kiválósági központok kialakítása érdekében, 

— a társadalmak kölcsönös gazdagodásához történő hozzájárulás, és ennek érdekében a férfiak és a nők 
képzettségének emelése, hogy képesek legyenek megfelelni a munkaerőpiac elvárásainak, és nagyobb 
szellemi nyitottsággal és nemzetközi tapasztalattal rendelkezzenek, elősegítve egyrészt a legtehetségesebb 
harmadik országbeli hallgatók és egyetemi oktatók mobilitását annak érdekében, hogy az Európai 
Unióban szerezzenek végzettséget vagy tapasztalatot, és másrészt a legtehetségesebb európai hallgatók 
és egyetemi oktatók mobilitását harmadik országok felé, 

— az Európai Unió és harmadik országok között megvalósuló, fokozott mobilitáson keresztül hozzájárulás 
a harmadik országbeli felsőoktatási intézmények emberi erőforrásainak és nemzetközi együttműködési 
kapacitásának fejlesztéséhez, 

— az európai felsőoktatás hozzáférhetőségének javítása, arculatának és a világban tapasztalható ismert
ségének erősítése, valamint vonzerejének növelése a harmadik országok állampolgárai és az uniós 
polgárok szemében. 

Az Erasmus Mundus programútmutató pályázati űrlapok a következő internetes oldalon érhetők el: http:// 
eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php 

2. ALPROGRAM – ERASMUS MUNDUS PARTNERSÉGEK 

Ezen alprogram célja, hogy támogassa az európai és a harmadik országbeli felsőoktatási intézmények közötti 
strukturált együttműködést azáltal, hogy segíti a mobilitás megvalósulását minden tanulmányi szinten az 
alap- és mesterképzésben részt vevő diákok, doktorjelöltek, kutatók, valamint a tudományos és adminiszt
ratív személyzet tagjai számára (nem minden régióban és országban valósul meg valamennyi típusú mobi
litás). 

A 2. alprogram – Erasmus Mundus partnerségek (EMA2) – két területből áll:
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— Erasmus Mundus 2. alprogram – 1. TERÜLET – az ESZPE, DCI, EFA és az IPA eszközök által érintett 
országokkal kialakított partnerség ( 1 ) (korábban: külső együttműködési keretprogramok – External 
Cooperation Windows) 

— Erasmus Mundus 2. alprogram – 2. TERÜLET – az iparosodott országokkal folytatott együttműködést 
szabályozó eszköz (ICI) által érintett országokkal és területekkel kialakított partnerség. 

1. Támogatható résztvevők, országok és a partnerségek összetétele 

A támogatható résztvevőkre és a partnerségek összetételére vonatkozó feltételeket az EMA2 – 1. TERÜLET 
tekintetében a programútmutató 6.1.2.a pontja és az EACEA/22/10 ajánlattételi felhívásra vonatkozó irány
mutatások 5.2. és 5.3. pontja tartalmazza. 

2. Támogatható tevékenységek 

A támogatható tevékenységeket az EMA2 – 1. TERÜLET tekintetében az „Erasmus Mundus 2009–2013 
programútmutató” 6.1.2.b pontja és az „EACEA/22/10 ajánlattételi felhívásra vonatkozó iránymutatások” 
5.3. pontja tartalmazza. 

A projekt tervezett időtartama földrajzilag egyedileg meghatározott, de nem haladhatja meg a 48 hónapot. 

2010. november 30-án indulhatnak a támogatható tevékenységek, beleértve az előkészületeket is. 

3. Elbírálási szempontok 

A pályázatokat az alábbi elbírálási szempontok szerint értékelik: 

Szempont Súlyozás 

1. Relevancia 25 % 

2. Minőség 65 % 

2.1. A partnerség összetétele és az együttműködési mechanizmusok 20 % 

2.2. A mobilitás megszervezése és megvalósítása 25 % 

2.3. A hallgatók és a személyzet rendelkezésére álló létesítmények és szolgáltatások, 
nyomon követés 

20 % 

3. Fenntarthatóság 10 % 

Összesen 100 % 

4. Költségvetés 

Az ajánlattételi felhívás keretében rendelkezésre álló teljes összeg 15 200 000 EUR, amellyel minimálisan 
653 egyén számára kell mobilitást biztosítani. 

5. Meddig lehet pályázni? 

A pályázatok benyújtásának határideje a 2. alprogramba tartozó Erasmus Mundus partnerségek tekintetében 
2010. október 15. 

A pályázatot ajánlott levélben kell elküldeni a következő címre: 

‘Education, Audiovisual and Culture’ Executive Agency 
Call for proposals EACEA/22/10 — Action 2 
Att. Mr Joachim Fronia 
BOUR 02/29 
Avenue du Bourget 1 
1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

( 1 ) ESZPE : Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz. 
DCI : fejlesztési együttműködési eszköz. 
IPA : Előcsatlakozási Támogatási Eszköz. 
EFA : az Európai Fejlesztési Alap (EFA) a legfontosabb közösségi támogatási eszköz a cotonoui megállapodás („Part
nerségi megállapodás egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai 
Közösség és tagállamai között”) értelmében történő fejlesztési együttműködés keretében.
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Csak a határidőre benyújtott és a pályázati űrlapon meghatározott követelményeknek megfelelő pályázatokat 
fogadják el. A csak faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok nem fogadhatók el. 

Ha egy pályázó több különböző pályázatot nyújt be, minden egyes pályázatot külön borítékban kell 
elküldeni.
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