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(Oplysninger)

KOMMISSIONEN

INDKALDELSE AF FORSLAG — GD EAC Nr. EAC/04/05

til gennemførelse af aktion 1, aktion 2 og aktion 3 i det akademiske år 2006/2007 og aktion 4 i
2005 i

ERASMUS MUNDUS

EF-handlingsprogrammet, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den
mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande

(2005/C 47/08)

1. Mål og beskrivelse

Erasmus Mundus-programmets overordnede mål er at øge kvaliteten af de videregående uddannelser i
Europa ved at fremme samarbejdet med tredjelande med henblik på at forbedre udviklingen af de menne-
skelige ressourcer og fremme dialogen og forståelsen befolkninger og kulturer imellem.

Kommissionen vil

— udvælge integrerede masteruddannelser af høj kvalitet, som udbydes af et konsortium af mindst tre
højere læreranstalter i mindst tre af deltagerlandene (aktion 1)

— tildele stipendier til højt kvalificerede studerende med en akademisk grad og akademikere fra tredje-
lande til at følge eller deltage i de udvalgte masteruddannelser (aktion 2)

— udvælge partnerskaber af høj kvalitet mellem udvalgte masteruddannelser og højere læreanstalter i tred-
jelande (aktion 3)

— udvælge projekter med mindst tre læreanstalter i mindst tre deltagerlande med henblik på at forbedre
adgangen til videregående uddannelser i EU samt styrke profilen og øge synligheden heraf (aktion 4).

2. Krav til ansøgerne

— Aktion 1: højere læreanstalter i de 25 EU-lande, EØS-/EFTA-landene (Island, Liechtenstein og Norge) og
kandidatlandene (Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet). I forbindelse med denne indkaldelse af forslag til
aktion 1 har læreanstalter i kandidatlandene (Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet) kun mulighed for at
deltage, såfremt deres officielle deltagelse i programmet er formaliseret via de relevante redskaber, der
vedrører forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab og disse lande før selve udvælgelsen finder
sted (september 2005). Hvis dette ikke overholdes, vil læreanstalterne i disse lande ikke kunne deltage i
aktion 1 i forbindelse med denne indkaldelse af forslag.

— Aktion 2: personer fra tredjelande, dvs. lande ud over de under aktion 1 nævnte lande

— Aktion 3: højere læreanstalter fra hele verden

— Aktion 4: læreanstalter fra hele verden
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3. Budget og projekternes varighed

Det samlede budget til finansiering af projekterne anslås til 63,3 millioner EUR. For så vidt angår aktion 4
kan Kommissionens finansielle støtte aldrig overstige 75 % af de samlede støtteberettigede omkostninger.

— Aktion 1: hvert tilskud udgør årligt 15 000 EUR. Masteruddannelser skal påbegyndes mellem august
og november 2006.

— Aktion 2: hvert tilskud udgør årligt 21 000 EUR for hver tredjelandsstuderende og 13 000 EUR for
hver tredjelandsakademiker. Tilskud gælder masteruddannelser, der påbegyndes i det akademiske år
2006/2007.

— Aktion 3: hvert tilskud udgør mindst 5 000 EUR og højst 15 000 EUR årligt plus bevillinger til stude-
rendes og akademikeres mobilitet. Partnerskaber skal påbegyndes mellem august og november 2006.
Partnerskaber har en maksimal varighed på 3 år.

— Aktion 4: tilskuddene varierer alt efter projektets omfang. Projekter skal påbegyndes mellem oktober og
december 2005. Partnerskaber har en maksimal varighed på 3 år.

4. Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal indsendes til Kommissionen senest den

— Aktion 1 og aktion 4: 31. maj 2005

— Aktion 3: 31. oktober 2005

— Aktion 2: 28. februar 2006

5. Yderligere oplysninger

Den fulde ordlyd af indkaldelsen af forslag og ansøgningsskemaer kan findes på følgende websted:

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

Ansøgningerne skal overholde de bestemmelser, der gælder for denne indkaldelse af forslag, og indsendes
ved hjælp af de dertil beregnede skemaer.

23.2.2005C 47/20 Den Europæiske Unions TidendeDA


