
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/18/13 

Actieprogramma Erasmus Mundus 2009-2013 

Tenuitvoerlegging 2014 

(2013/C 342/05) 

Doelstellingen van het programma 

Het Europees Parlement en de Raad hebben bij Besluit nr. 1298/2008/EG ( 1 ) van 16 december 2008 het 
actieprogramma Erasmus Mundus voor de periode 2009 tot 2013 vastgesteld. Het Erasmus 
Mundus-programma heeft als algemene doelstelling het hoger onderwijs in Europa te bevorderen, bij te 
dragen tot de verruiming en verbetering van de loopbaanperspectieven van studenten en tot het inter
cultureel begrip door samenwerking met derde landen, overeenkomstig de doelstellingen van het externe 
beleid van de Europese Unie, teneinde bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van deze landen op het 
gebied van het hoger onderwijs. 

Het programma heeft de volgende specifieke doelstellingen: 

— de gestructureerde samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs bevorderen en op het gebied 
van het hoger onderwijs een kwalitatief verantwoord aanbod in de hand werken door daadwerkelijk een 
Europese toegevoegde waarde tot stand te brengen waar zowel binnen de Unie als daarbuiten de nodige 
aantrekkingskracht van uitgaat, met als doel expertisecentra te creëren; 

— de kwalificaties van mannen en vrouwen ontwikkelen zodat zij beschikken over vaardigheden die 
aansluiten bij met name de arbeidsmarkt en zij ruimdenkend en internationaal ervaren worden, en 
zodoende bijdragen tot de wederzijdse verrijking van samenlevingen door de mobiliteit te bevorderen 
van de meest getalenteerde studenten en universiteitsmedewerkers uit derde landen om in de Europese 
Unie kwalificaties en/of ervaring te verwerven enerzijds en van de meest getalenteerde Europese stu
denten en universiteitsmedewerkers om in derde landen kwalificaties en/of ervaring te verwerven an
derzijds; 

— door middel van grotere mobiliteitsstromen tussen de Europese Unie en derde landen bijdragen aan de 
ontwikkeling van human resources en aan de capaciteit van instellingen voor hoger onderwijs in derde 
landen om op internationaal vlak samen te werken; 

— de toegankelijkheid en de zichtbaarheid van het hoger onderwijs in Europa verbeteren, en het aan
trekkelijker maken voor onderdanen van derde landen en burgers van de Europese Unie. 

De Erasmus Mundus-programmagids en de aanvraagformulieren voor de betrokken acties zijn beschikbaar 
op het volgende adres: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php 

A. Actie 2 — Erasmus Mundus-partnerschappen 

Kennisgeving 

De oproep tot het indienen van voorstellen wordt gelanceerd met een opschortingsclausule voor de mid
delen toegewezen aan partij 10 (Zuid-Afrika) en voor een deel van de middelen toegewezen aan de partijen 
7 en 8 (Latijns-Amerika regionaal), namelijk de middelen toegewezen aan de mobiliteit van EU-onderdanen 
naar derde landen. De toekenning van projectsubsidies voor partij 10 en de financiering voor de mobiliteit 
van EU-onderdanen in het kader van de partijen 7 en 8 zijn afhankelijk van het vaststellen van de 
respectievelijke besluiten door de Europese Commissie. 

Deze actie is gericht op het bevorderen van de gestructureerde samenwerking tussen Europese instellingen 
voor hoger onderwijs en die van derde landen door het bevorderen van de mobiliteit op alle studieniveaus 
van studenten (bachelor- en masterniveau), promovendi/doctoraatskandidaten en postdoctoraatskandidaten, 
onderzoekers, academisch en administratief personeel (niet alle regio's en partijen omvatten noodzakelijker
wijs alle soorten mobiliteitsstromen).
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( 1 ) PB L 340 van 19.12.2008, blz. 83.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php


Actie 2 — Erasmus Mundus-partnerschappen (EMA2) is onderverdeeld in twee delen: 

— Erasmus Mundus Actie 2 — DEEL 1 — Partnerschappen met landen die onder het ENPI, DCI, IPA en ICI 
(ICI +) vallen ( 1 ); 

— Erasmus Mundus Actie 2 — DEEL 2 — Partnerschappen met landen en gebieden die onder het instru
ment voor geïndustrialiseerde landen (ICI) vallen. 

A.1. Subsidiabele deelnemers, landen en partnerschapssamenstelling 

De voorwaarden die gelden voor subsidiabele deelnemers en de samenstelling van partnerschappen worden 
in de Programmagids gespecificeerd in paragraaf 6.1.2.a voor EMA2-DEEL 1 en in paragraaf 6.2.2.a voor 
EMA2-DEEL 2, en in de „Guidelines to the call for proposals EACEA/18/13” (Richtsnoeren voor de oproep 
tot het indienen van voorstellen EACEA/18/13) in paragraaf 5.4.1 voor EMA2-DEEL 1 en in paragraaf 5.4.2 
voor EMA2-DEEL 2. 

A.2. Subsidiabele activiteiten 

Subsidiabele activiteiten worden in de Programmagids gespecificeerd in paragraaf 6.1.2.b voor EMA2- 
DEEL 1 en in paragraaf 6.2.2.b voor EMA2-DEEL 2 en in de „Guidelines to the call for proposals 
EACEA/18/13” in paragraaf 5.4.1 voor EMA2-DEEL 1 en in paragraaf 5.4.2 voor EMA2-DEEL 2. 

A.3. Gunningscriteria 

— Aanvragen in het kader van EMA2-DEEL 1 worden beoordeeld aan de hand van de volgende gunnings
criteria: 

Criteria Weging 

1. Relevantie 25 % 

2. Kwaliteit 65 % 

2.1. Samenstelling van partnerschap en samenwerkingsmechanismen 20 % 

2.2. Organisatie en tenuitvoerlegging van de mobiliteit 25 % 

2.3. Studenten-/personeelsfaciliteiten en follow-up 20 % 

3. Duurzaamheid 10 % 

Totaal 100 % 

— Aanvragen in het kader van EMA2-DEEL 2 worden beoordeeld aan de hand van de volgende gunnings
criteria: 

Criteria Weging 

1. Relevantie 25 % 

2. Bijdrage aan excellentie 25 % 

3. Kwaliteit 50 % 

3.1. Samenstelling van partnerschap en samenwerkingsmechanismen 15 % 

3.2. Organisatie en tenuitvoerlegging van de mobiliteit 20 % 

3.3. Studenten-/personeelsfaciliteiten en follow-up 15 % 

Totaal 100 %
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( 1 ) ENPI — Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument. 
DCI — Instrument voor ontwikkelingssamenwerking. 
IPA — Instrument voor pretoetredingssteun. 
ICI — Instrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog 
inkomen. Dit omvat tevens het aanhalen van intermenselijke banden als aanvulling op Erasmus Mundus Actie 2; 
gezien de goedkeuring van de herziening van ICI in december 2011 ondersteunt het ook de mobiliteit tussen 
studenten en academisch personeel uit de Europese Unie naar derde landen (ICI + in de desbetreffende partijen).



A.4. Begroting 

Het totale beschikbare bedrag voor deze oproep tot het indienen van voorstellen bedraagt ongeveer 
78 657 500 EUR. Gestreefd wordt naar een mobiliteitsstroom van ten minste 2 808 personen. 

Het beschikbare bedrag voor alle samenwerkingsinstrumenten onder EMA2-DEEL 1 is 73 457 500 EUR. Dit 
bedrag is bestemd voor de mobiliteit van ten minste 2 696 personen, en omvat tevens het budget van 
12 300 000 EUR voor het ICI+-instrument, dat de mobiliteit van EU-onderdanen naar derde landen bevor
dert met behulp van het DCI-instrument en waarbij gestreefd wordt naar de mobiliteit van ten minste 
381 personen. 

Het beschikbare budget voor EMA2-DEEL 2 is 5 200 000 EUR. Gestreefd wordt naar een mobiliteit van ten 
minste 112 personen. 

A.5. Uiterste datum van indiening 

De uiterste datum van indiening voor de Erasmus Mundus Actie 2 — Partnerschappen is 3 maart 2014 om 
12.00 uur (’s middags) Midden-Europese tijd. 

Het Agentschap maakt gebruik van een systeem voor elektronische indiening van alle aanvragen. Kandidaten 
moeten hun aanvraag in het kader van deze oproep indienen via een elektronisch formulier, dat vanaf 
februari 2014 beschikbaar is. 

Alleen aanvragen (inclusief bijlagen) die via dit elektronische formulier zijn ingediend, zullen als geldige 
aanvragen worden beschouwd. 

Daarnaast moet voor de sluitingsdatum één papieren kopie die identiek is aan de elektronische indiening 
(inclusief bijlagen) als back-up via aangetekende post worden verstuurd naar het volgende adres: 

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur 
Oproep tot het indienen van voorstellen EACEA/18/13 — Actie 2 
BOU 02/029 
Bourgetlaan 1 
1049 Brussel 
BELGIË 

Alleen aanvragen die binnen de vastgestelde termijn zijn ingediend en die in overeenstemming zijn met de 
op de betrokken aanvraagformulieren aangegeven vereisten, zullen worden aanvaard. Aanvragen die uit
sluitend schriftelijk, per fax of rechtstreeks per e-mail worden ingediend, worden niet aanvaard.
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