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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/04/09
ERASMUS MUNDUS 2009-2013 г.
Действие I — Съвместни програми
(2009/C 33/06)
1. ЦЕЛИ И ОПИСАНИЕ

Главната цел на програма „Erasmus Mundus“ е да насърчава европейското висше образование, да допринася
за разширяване и подобряване перспективите на студентите за кариера и да насърчава междукултурното
разбирателство чрез сътрудничество с трети страни в съответствие с целите на външната политика на ЕС за
подпомагане на устойчивото развитие на трети страни в областта на висшето образование.
За постигане на тези цели настоящата покана за представяне на предложения набелязва следните дейности:
Действие 1: Съвместни програми „Erasmus Mundus“
Това действие, което цели да насърчи сътрудничеството между висши учебни заведения и преподавателски
състав в Европа и трети страни за създаване на върхови постижения и за осигуряване на високо квалифициран
човешки ресурс, включва две поддействия.
— Действие 1А — Магистърски курсове „Erasmus Mundus“ (EMMC),
— Действие 1Б — Съвместни докторати „Erasmus Mundus“ (EMJD),
чиято цел е да се подпомогнат следдипломни програми с изключително високо академично качество, разработени съвместно от консорциуми на европейски университети и при необходимост, на университети от трети
страни и които могат да допринесат за увеличаване на популярността и привлекателността на сектора на
висшето образование в Европа. Подобни съвместни програми трябва да включват мобилност между консорциуми на университети и да водят до присъждане на признати общи, двойни или многобройни степени.
За повече информация прочетете Ръководство по програма „Erasmus Mundus“ 2009-2013 г. на:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm
2. ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ И СЪСТАВ НА КОНСОРЦИУМА

Условията, приложими за допустимите участници и за състава на консорциума, са посочени в раздели 4.2.1
за Действие 1А и 5.2.1 за Действие 1Б от ръководството на програмата.
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустимите дейности са посочени в раздели 4.2.2 за Действие 1А и 5.2.2 за Действие 1Б от ръководството
на програмата.
Във връзка с настоящата покана не са набелязани тематични приоритети.
4. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Критериите за възлагане са посочени в раздели 4.3 за Действие 1А и 5.3 за Действие 1Б от ръководството на
програмата.
5. БЮДЖЕТ

Действие 1 (А и Б): Настоящата покана за представяне на предложения няма да има пряко отражение върху
бюджета за 2009 г. Тя цели да се подберат
— За Действие 1А: най-малко 15 нови предложения и до 36 подновени предложения,
— За Действие 1Б: 10 нови предложения.
През лятото на 2009 г. ще се изготвят Рамкови споразумения за сътрудничество (FPA) за всяко от подбраните
предложения. Тези споразумения ще поставят начало на присъждането на годишни конкретни споразумения
за отпускане на безмъзмездни средства, считано от академичната 2010/2011 година, което ще включва, от
една страна, финансова помощ за консорциуми, изпълняващи съвместни програми, и от друга, индивидуални
стипендии, чийто брой ще се определя всяка година, за студенти, докторанти и учени от европейски и трети
страни.
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6. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ

Крайният срок за подаване на кандидатури за магистърски курсове „Erasmus Mundus“ (Действие 1А) и за
съвместни докторски програми „Erasmus Mundus“ (Действие 1Б) е 30 април 2009 г.
За да се улесни определянето на експерти с подходящата академична и изследователска компетентност,
кандидатите по Действие 1Б — Съвместни докторски програми се приканват да представят кратко
описание на програмата (максимум една страница с име на проекта, сфера/област(и), които се покриват,
основни партньори и кратко резюме на структурата и основните характеристики на програмата), за предпочитане един месец преди горепосочения краен срок (т.е. до 31 март 2009 г.). Образец на подобно резюме
със съответната процедура за подаване може да бъде свален от следния адрес в интернет:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm
Заявленията за предоставяне на безвъзмездни средства се изпращат на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Call for Proposals EAC/…/….
Att. M. Joachim Fronia
BOUR 00.37
Avenue du Bourget, 1
B-1040 Brussels
Ще се приемат само заявления, подадени в срок и съгласно изискванията, посочени във формуляра.
Заявления, изпратени по факс или електронна поща, няма да бъдат приети.
7. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководството на програма Erasmus Mundus и съответните формуляри за кандидатстване са достъпни на
следния адрес в интернет:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm
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