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1

ΔΗΑΓΩΓΖ

1.1

ΤΝΣΟΜΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Σν Erasmus Mundus είλαη έλα πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο θαη θηλεηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο πνπ απνζθνπεί:


ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ επξσπατθή αλψηαηε εθπαίδεπζε,



ζηελ πξνψζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο θέληξνπ αξηζηείαο γηα ηε κάζεζε ζε παγθφζκην επίπεδν,



ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο, θαζψο θαη ζηελ
αλάπηπμε ηξίησλ ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.

Σν Erasmus Mundus ζπληζηά απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, φπσο ηηο αληηκεησπίδεη
ζήκεξα ε επξσπατθή αλψηαηε εθπαίδεπζε, θαη εηδηθά ζηελ αλάγθε λα πξνζαξκνζηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, λα εληζρπζεί ε ειθπζηηθφηεηα θαη ε πξνβνιή ηεο
επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο παγθνζκίσο θαη λα δνζεί ψζεζε ζηε δηαδηθαζία ζχγθιηζεο ησλ δνκψλ
απνλνκήο πηπρίσλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Σα ζέκαηα απηά θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηηο εζληθέο
δηαδηθαζίεο κεηαξξχζκηζεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ παξφληνο ζε εμέιημε ζηα
θξάηε κέιε. Σν Erasmus Mundus απνηειεί, επίζεο, έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ.
Σν πξφγξακκα ζπλερίδεηαη θαη επεθηείλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εγθαηληάζηεθαλ ήδε
θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ (2004-2008) θαη ζπκπεξηιακβάλεη ην «παξάζπξν εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο» ηνπ
Erasmus Mundus, ην νπνίν μεθίλεζε ην 2006 σο ζπκπιήξσκα ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ζ απφθαζε γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Mundus πηνζεηήζεθε απφ
ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζηηο 16.12.2008 (απφθαζε αξηζ. 1298/2008/ΔΚ).1 Σν
πξφγξακκα θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 2009-2013 θαη πξνβιέπεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 470 εθαη. επξψ γηα ηηο
Γξάζεηο 1 θαη 3 θαη ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 460 εθαη. επξψ γηα ηε Γξάζε 2.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ζην εμήο «ε Δπηηξνπή») έρεη αλαζέζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus
Mundus 2009-2013 ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθψλ Θεκάησλ θαη
Πνιηηηζκνχ (ζην εμήο «ν Οξγαληζκφο»). Ωο απνηέιεζκα, ν Οξγαληζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα δξαζηεξηφηεηεο
δηαρείξηζεο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο Erasmus Mundus -φπσο ε ζχληαμε ησλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο
πξνηάζεσλ, ε επηινγή ησλ ζρεδίσλ θαη ε ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή
δηαρείξηζε, ε παξαθνινχζεζε ησλ ζρεδίσλ (αμηνιφγεζε ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ εθζέζεσλ), ε
επηθνηλσλία κε ηνπο δηθαηνχρνπο θαη νη επηηφπηνη έιεγρνη- ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνχ (ΓΓ EAC) φζνλ αθνξά ηηο Γξάζεηο 1 θαη 3, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γξαθείνπ
πλεξγαζίαο EuropeAid (ΓΓ Aidco) φζνλ αθνξά ην EMA2-ΚΔΛΟ1, θαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΓΓ
RELEX φζνλ αθνξά ην EMA2-ΚΔΛΟ2. Ο Οξγαληζκφο είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε 15 θαη
πιένλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ζηνπο ηνκείο ηεο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηα θνηλά, ηεο λενιαίαο, ησλ
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.
Ο παξψλ νδεγφο πξνγξάκκαηνο ηζρχεη γηα φια ηα ζρέδηα Erasmus Mundus2 θαη απνζθνπεί ζηελ παξνρή
ππνζηήξημεο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ή γηα
ηελ εμαζθάιηζε αηνκηθψλ ππνηξνθηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Mundus (2009-2013).
Αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο
1
2

ΔΔ 340 ηεο 19.12.2008, ζ. 83.
Πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδίσλ Erasmus Mundus πνπ επηιέρζεθαλ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Mundus
θαη εμαθνινπζνχλ λα πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο θάζεο 2009-2013 ηνπ πξνγξάκκαηνο.
4

δηαθνξεηηθέο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο ηχπνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ (ή δελ κπνξνχλ)
λα ππνζηεξηρζνχλ, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξέρεηαη ε ππνζηήξημε θαη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ε ρνξεγεζείζα ππνηξνθία.
Παξφηη ν παξψλ νδεγφο ηζρχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, νη
κειινληηθνί αηηνχληεο πξέπεη λα ηνλ δηαβάδνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηκέξνπο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο
πξνηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο πξνηίζεληαη λα ππνβάινπλ αηηήζεηο. Οη πξνζθιήζεηο απηέο ζα δεκνζηεχνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνγξακκαηίδεη ε Δπηηξνπή ζην εηήζην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηεο θαη
ζα παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηα πξνβιεπφκελα θνλδχιηα πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο
θαη ηπρφλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή/θαη έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ εθάζηνηε πξφζθιεζε.
Όλα ηα ένηςπα ή λοιπά έγγπαθα πος απαιηούνηαι για ηην ςποβολή αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ είναι
διαθέζιμα ζηιρ ζελίδερ ηος ππογπάμμαηορ Erasmus Mundus ζηο Γιαδίκηςο
(βλ. http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php)

1.2

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνσζεζεί ε επξσπατθή αλψηαηε εθπαίδεπζε, λα δηεπξπλζνχλ θαη λα
βειηησζνχλ νη πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο ησλ θνηηεηψλ θαη λα δηεπθνιπλζεί ε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε
κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο, ζε ζπκθσλία κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη αεηθφξνο αλάπηπμε ησλ ηξίησλ ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
Οη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
λα εληζρχζεη κηα δηαξζξσκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη κηα
πνηνηηθή πξνζθνξά φζνλ αθνξά ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, παξνπζηάδνληαο κηα πξνζηηζέκελε αμία
θαζ’ απηφ επξσπατθή θαη αζθψληαο έηζη έιμε ζπγρξφλσο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πέξαλ ησλ
ζπλφξσλ ηεο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία πφισλ αξηζηείαο
λα ζπκβάιεη ζηνλ ακνηβαίν εκπινπηηζκφ ησλ θνηλσληψλ κε ηελ αλάπηπμε πςειψλ πξνζφλησλ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο πξνζαξκνζκέλεο ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη αλνηρηνχο νξίδνληεο θαη δηεζλή εκπεηξία, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο
ηφζν γηα ηνπο πην ηθαλνχο θνηηεηέο θαη αθαδεκατθνχο απφ ηξίηεο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ
πξνζφληα ή/θαη εκπεηξία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη γηα ηνπο ηθαλφηεξνπο επξσπαίνπο θνηηεηέο
θαη αθαδεκατθνχο πξνο ηηο ηξίηεο ρψξεο
λα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο ησλ ηξίησλ ρσξψλ γηα δηεζλή ζπλεξγαζία κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ξνψλ θηλεηηθφηεηαο
κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ
λα βειηηψζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη λα εληζρχζεη ην πξνθίι θαη ηελ πξνβνιή ηεο επξσπατθήο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ θφζκν, θαζψο θαη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηεο γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ
ρσξψλ θαη γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ Δπηηξνπή εμαζθαιίδεη επίζεο φηη δελ απνθιείεηαη ή κεηνλεθηεί θακία νκάδα πνιηηψλ ηεο ΔΔ ή ππεθφσλ
ηξίησλ ρσξψλ.

1.3

ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Σα πξφγξακκα Erasmus Mundus πεξηιακβάλεη ηξεηο δξάζεηο:
5

Γπάζη 1: Τινπνίεζε θνηλψλ πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ (Γξάζε 1 A) θαη
δηδαθηνξηθψλ (Γξάζε 1 B) ζπνπδψλ θαη ρνξήγεζε αηνκηθψλ ππνηξνθηψλ γηα ζπκκεηνρή
ζηα πξνγξάκκαηα απηά.
Γπάζη 2: πκπξάμεηο Erasmus Mundus.
Γπάζη 3: Πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
Γξάζε 1 Κνηλά πξνγξάκκαηα Erasmus Mundus (ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν ςποηποθιών)
Ζ Γξάζε 1 πξνβιέπεη:


Τπνζηήξημε θνηλψλ θχθισλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πςειήο πνηφηεηαο (Γξάζε 1 A) θαη
δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ (Γξάζε 1 B) πξνζθεξφκελσλ απφ θνηλνπξαμία ηδξπκάησλ αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο απφ ηελ Δπξψπε θαη πηζαλψο απφ ηξίηεο ρψξεο. ηελ θνηλνπξαμία απηή ζα κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ θαη νξγαληζκνί άιινπ είδνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην πεξηερφκελν θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ θνηλψλ απηψλ πξνγξακκάησλ.



Τπνηξνθίεο γηα ηνπο θνηηεηέο/ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο απφ ηξίηεο ρψξεο ή ηελ Δπξψπε πξνθεηκέλνπ
λα παξαθνινπζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα θνηλά πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ
ζην πιαίζην ηνπ Erasmus Mundus.



Τπνηξνθίεο ζχληνκεο δηάξθεηαο γηα αθαδεκατθνχο απφ ηξίηεο ρψξεο θαη απφ ηελ Δπξψπε
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εξεπλεηηθφ ή δηδαθηηθφ έξγν ζην πιαίζην ησλ θνηλψλ
πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.

Ζ δξάζε απηή ζα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ ζηελ Δπξψπε θαη ζε ηξίηεο ρψξεο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία πφισλ αξηζηείαο θαη ηε δηαζθάιηζε
πςειά θαηαξηηζκέλσλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Σα θνηλά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ θηλεηηθφηεηα
κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ηεο θνηλνπξαμίαο θαη λα νδεγνχλ ζηελ απνλνκή αλαγλσξηζκέλσλ, θνηλψλ, δηπιψλ ή
πνιιαπιψλ πηπρίσλ ζηνπο επηηπρφληεο θνηηεηέο / ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο.
Ζ ελδεηθηηθή αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ν αξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1 γηα ηελ πεξίνδν 2009-2013 έρνπλ σο εμήο3:

3

Ζ θαηαλνκή απηή παξέρεηαη γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη ελδέρεηαη λα αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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Αλακελφκελνο
αξηζκφο
απνηειεζκάησλ
κέρξη ην 2013

Δθηηκψκελνο
ζπλνιηθφο
πξνυπνινγηζκφο (ζε
εθαη. επξψ)

Πξνγξάκκαηα Mάζηεξ Erasmus Mundus (EMMC)

150

19

Γηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα Erasmus Mundus (EMJD)

35

6

χλνιν θνηλψλ πξνγξακκάησλ

185

25

Τπνηξνθίεο θαηεγνξίαο Α γηα κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο4

5300

245

Τπνηξνθίεο θαηεγνξίαο Β γηα κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο

3400

63

Τπνηξνθίεο θαηεγνξίαο Α γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο

440

35

Τπνηξνθίεο θαηεγνξίαο Β γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο

330

30

Τπνηξνθίεο γηα ζπκκεηνρή αθαδεκατθψλ απφ ηξίηεο
ρψξεο ζηα EMMC

1900

28

Τπνηξνθίεο γηα ζπκκεηνρή επξσπαίσλ αθαδεκατθψλ ζηα
EMMC

1900

28

χλνιν ππνηξνθηψλ

13270

429

Κοινά ππογπάμμαηα

Αηομικέρ ςποηποθίερ

χλνιν ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ

454

Γξάζε 2 – πκπξάμεηο Erasmus Mundus (ππώην «παπάθςπα εξυηεπικήρ ζςνεπγαζίαρ»)
Οη ζπκπξάμεηο Erasmus Mundus απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) απφ ηελ Δπξψπε θαη απφ
ηξίηεο ρψξεο. Ζ δξάζε απηή βαζίδεηαη ζην πξνεγνχκελν πξφγξακκα ηεο ΔΔ «Παξάζπξν Δμσηεξηθήο
πλεξγαζίαο» (2006-2008) θαη απνθηά πιένλ επξχηεξε γεσγξαθηθή θάιπςε, επξχηεξν πεδίν εθαξκνγήο θαη
δηαθνξνπνηεκέλνπο ζηφρνπο.
Ζ Γξάζε 2 δηαηξείηαη ζε δχν ζθέιε:

º

EMA2 - ΚΔΛΟ1: πκπξάμεηο κε ρψξεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα κέζα ENPI, DCI, EDF θαη
IPA5 (πξψελ «παξάζπξν εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο»);

º

EMA2 - ΚΔΛΟ2: πκπξάμεηο κε ρψξεο θαη εδάθε πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Μέζα γηα ηηο
Δθβηνκεραληζκέλεο Υψξεο (ICI)6

Ζ Γξάζε 2 πξνβιέπεη:

4
5

6

Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ Α θαη Β, βι. παξαγξάθνπο 4.2.1 θαη 5.2.1 θαησηέξσ.
ENPI - Δπξσπατθφο Μεραληζκφο Γεηηνλίαο θαη Δηαηξηθήο ρέζεο
DCI - Μεραληζκφο Αλαπηπμηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο
IPA/ΜΠΒ - Μεραληζκφο Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο
EDF/ΔΣΑ - Σν Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο (ΔΣΑ) είλαη ην θχξην επξσπατθφ κέζν γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ
αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο Κνηνλνχ: «ε ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο
ησλ θξαηψλ ηεο Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ αθελφο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο
αθεηέξνπ».
Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην Μέζν γηα ηηο Δθβηνκεραληζκέλεο Υψξεο (ICI), βι.
http://eeas.europa.eu/ici/index_en.htm
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Τπνζηήξημε γηα ηε ζέζπηζε ζπκπξάμεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επξσπατθψλ ΑΔΗ θαη ΑΔΗ
ζηνρνζεηεκέλσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε δνκεκέλσλ κεκνλσκέλσλ
ζπκθσληψλ θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ απφ ηελ Δπξψπε θαη ηηο ηξίηεο ρψξεο.



Τπνηξνθίεο πνηθίιεο δηάξθεηαο –αλάινγα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ νξίδνληαη γηα ηηο ζρεηηθέο ηξίηεο
ρψξεο/εδάθε, ην επίπεδν ζπνπδψλ ή ηηο ηδηαίηεξεο ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη εληφο ηεο ζχκπξαμεο–
γηα επξσπαίνπο7 πνιίηεο θαη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ/εδαθψλ (θνηηεηέο, αθαδεκατθνχο, εξεπλεηέο,
επαγγεικαηίεο).

Οκνίσο πξνο ηε Γξάζε 1, ηα δχν ζθέιε ηεο Γξάζεο 2 απνζθνπνχλ ζηελ αξηζηεία. Δπηπιένλ, ην EMA2 ΚΔΛΟ1 απνζθνπεί ζπγθεθξηκέλα θαη ζηελ αλάπηπμε.
ε αληίζεζε κε ηηο Γξάζεηο 1 θαη 3, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γξάζεο 2
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δηάθνξα ρξεκαηνδνηηθά κέζα ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμσηεξηθψλ
ζρέζεσλ ηεο Έλσζεο (ήηνη, Δπξσπατθφο Μεραληζκφο Γεηηνλίαο θαη Δηαηξηθήο ρέζεο, Μεραληζκφο
Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο, Μεραληζκφο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο, Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο θαη
Μέζν γηα ηηο Δθβηνκεραληζκέλεο Υψξεο) 8. Λφγσ ηεο πνιπκνξθίαο ησλ ζηφρσλ πνιηηηθήο πνπ θαιχπηνληαη
απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, αιιά θαη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ
ησλ ελερφκελσλ ηξίησλ ρσξψλ, νη θαλφλεο εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 2 ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ
ην έλα έηνο ζην άιιν θαη απφ ηε κία ρψξα εηαίξν ζηελ άιιε.
Καηά ζπλέπεηα, ην θεθάιαην ηνπ παξφληνο νδεγνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Γξάζε 2 πεξηνξίδεηαη ζηηο θνηλέο
θαη ζηαζεξέο πηπρέο ηεο Γξάζεο γηα ηα πέληε έηε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
εθάζηνηε ηξίηεο ρψξεο θαη ηνπο εηδηθνχο θαλφλεο ζπλεξγαζίαο πνπ ζα ηζρχνπλ γηα απηέο ζα νξίδνληαη ζηελ
εηήζηα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηε Γξάζε 2 ηνπ Erasmus Mundus.
Δλδεηθηηθφ ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο 460 εθαη. επξψ έρεη πξνηαζεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρεδίσλ ηεο
Γξάζεο 2. Ο πξνυπνινγηζκφο απηφο αλακέλεηαη λα επηηξέςεη ηελ επηινγή πεξίπνπ 100 ζρεδίσλ
ζπλεξγαζίαο, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ νπνίσλ ζα θαιπθζεί απφ ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο θαθέινπο ησλ
αληίζηνηρσλ κέζσλ γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή.
Γξάζε 3 – ρέδηα πξνψζεζεο
Ζ Γξάζε 3 πξνβιέπεη ππνζηήξημε δηαθξαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, κειεηψλ, έξγσλ, εθδειψζεσλ θαη άιισλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο, ηνπ πξνθίι, ηεο εηθφλαο, ηεο πξνβνιήο
θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ θφζκν.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γξάζεο 3 ζπλδένληαη κε ηε δηεζλή δηάζηαζε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο, φπσο ε πξνψζεζε, ε πξνζβαζηκφηεηα, ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ε αλαγλψξηζε ησλ
αθαδεκατθψλ κνλάδσλ, ε αλαγλψξηζε ησλ επξσπατθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ε ακνηβαία
αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ κε ηξίηεο ρψξεο, ε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ε θηλεηηθφηεηα,
ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θ.ιπ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Mundus θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ, θαη κπνξνχλ λα πινπνηνχληαη απφ κηθηά δίθηπα νξγαληζκψλ απφ ηελ Δπξψπε θαη
ηξίηεο ρψξεο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
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Ζ δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ ζε επξσπαίνπο πνιίηεο εμαξηάηαη απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ εθάζηνηε ηξίηε ρψξα. Γηα ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλεο ηξίηεο ρψξεο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 2, νη αηηνχληεο θαινχληαη λα
ζπκβνπιεχνληαη ηηο εηήζηεο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέζα απηά, βι. http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
8

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γξάζεο 3 κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο (ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα,
εξγαζηήξηα, κειέηεο, αλαιχζεηο, πηινηηθά ζρέδηα, βξαβεία, δηεζλή δίθηπα, παξαγσγή πιηθνχ πξνο
δεκνζίεπζε, αλάπηπμε πιεξνθνξηψλ, εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ηερλνινγίαο) θαη κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηνχληαη νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γξάζεο 3 απνζθνπνχλ ζηελ θαζηέξσζε δεζκψλ κεηαμχ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
θαη ηεο έξεπλαο θαη κεηαμχ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε επξσπατθέο θαη ηξίηεο
ρψξεο, θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε πηζαλψλ ζπλεξγηψλ φπνηε ππάξρεη δπλαηφηεηα.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Γξάζεο 3 γηα ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 16 εθαη.
επξψ θαη αλακέλεηαη λα θαιχςεη ηε ρξεκαηνδφηεζε πεξίπνπ 50 ζρεδίσλ.

1.4

ΠΩ ΝΑ ΤΜΜΔΣΑΥΔΣΔ ΔΑΝ ΔΗΣΔ …

1.4.1 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ9 ΑΝΩΣΑΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΑΔΗ)10:
Σα επξσπατθά ΑΔΗ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ:


αίηηζη ζηο πλαίζιο ηηρ Γπάζηρ 1 πξνηείλνληαο θνηλφ πξφγξακκα ζε κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ
επίπεδν, ην νπνίν ζα αλαπηπρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ΑΔΗ εηαίξνπο απφ ηελ Δπξψπε θαη, εάλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε, απφ ηξίηεο ρψξεο. Δάλ ε πξφηαζε επηιεγεί, εμαζθαιίδεηαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην
Erasmus Mundus γηα πέληε ζπλαπηά έηε (κε ηελ επηθχιαμε αλαλέσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηά ην
2013) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ:
o ζπλεηζθνξά ζηηο δαπάλεο πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο
o πξνζθνξά ππνηξνθηψλ ζε θνηηεηέο / ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηξίηεο
ρψξεο, εθφζνλ έρνπλ εγγξαθεί ζην θνηλφ πξφγξακκα
o (απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ) πξνζθνξά ππνηξνθηψλ ζχληνκεο
δηάξθεηαο ζε αθαδεκατθνχο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηξίηεο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχλ
δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ζην πιαίζην ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο.



αίηηζη ζηο πλαίζιο ηηρ Γπάζηρ 2 παξνπζηάδνληαο κηα δηαξζξσκέλε ζχκπξαμε ζπλεξγαζίαο πνπ
ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλεο κε επξσπατθέο ρψξεο/πεξηνρέο θαη απνηειείηαη απφ ΑΔΗ απφ ηελ Δπξψπε
θαη ηξίηεο ρψξεο ηεο εθάζηνηε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, κε ζθνπφ ηελ πξνζθνξά ππνηξνθηψλ πιήξνπο
θαη ζχληνκεο δηάξθεηαο ζε θνηηεηέο, αθαδεκατθνχο θαη πξνζσπηθφ απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο θαη, εθφζνλ
είλαη επηιέμηκνη, θαη απφ ηηο ζρεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο.



αίηηζη ζηο πλαίζιο ηηρ Γπάζηρ 3 πνπ ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο θνηλνπξαμίαο ή δηθηχνπ
ΑΔΗ/νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ Δπξψπε
θαη ηξίηεο ρψξεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν.

1.4.2 ΑΔΗ ΣΡΗΣΖ ΥΩΡΑ11
Παξφηη ηα ΑΔΗ απφ ηξίηεο ρψξεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο ελεξγά κέιε ηεο
θνηλνπξαμίαο/ζχκπξαμεο/δηθηχνπ ζηηο ίδηεο αθξηβψο δξάζεηο κε ηα επξσπατθά ΑΔΗ, δεν μποπούν να
ςποβάλοςν ππόηαζη επισοπήγηζηρ εθ κέξνπο νιφθιεξεο ηεο θνηλνπξαμίαο/ζχκπξαμεο/δηθηχνπ. Οη
αηηήζεηο απηέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ επξσπατθνχο νξγαληζκνχο.

9
10

11

Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ επξσπατθνχ ηδξχκαηνο, βι. θεθάιαην 2.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Γξάζεο 1 B – Κνηλά δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα, ε έλλνηα ηνπ ΑΔΗ ζπκπεξηιακβάλεη ζρνιέο
δηδαθηνξηθψλ/πηπρηαθψλ ζπνπδψλ/έξεπλαο θαη εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο θαη
δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη απνλέκνπλ αλαγλσξηζκέλνπο ηίηινπο δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ. Βι. νξηζκφ ζην θεθάιαην 2.
Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ηδξχκαηνο ηξίηεο ρψξαο, βι. θεθάιαην 2
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1.4.3 ΗΓΗΩΣΖ
Οη Γξάζεηο 1 θαη 2 ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέρνπλ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζε επξσπαίνπο πνιίηεο θαη πνιίηεο
ηξίησλ ρσξψλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπνπδέο, δηδαθηηθφ ή εξεπλεηηθφ έξγν ζην πιαίζην
επηιεγκέλσλ θνηλνπξαμηψλ ή ζπκπξάμεσλ:
Κοινά ππογπάμμαηα
Δςπυπαίοι πολίηερ και πολίηερ ηπίηυν συπών

Γπάζη 1A
EMMC

Γπάζη 1B
EMJD

Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο
Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο

X
X

Τπνςήθηνη κεηαδηδάθηνξεο

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ΑΔΗ

Γπάζη 2
κέλορ 1

Γπάζη 2
κέλορ 2

X

Τπνςήθηνη δηδάθηνξεο

Αθαδεκατθνί

ςμππάξειρ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Δπηζεκαίλεηαη φηη:


ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 2, ην είδνο ησλ ηδησηψλ δηθαηνχρσλ κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο
αλάγθεο θαη ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε ηξίηεο ρψξαο, θαζψο θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππνηξνθηψλ



ε ρνξήγεζε αηνκηθψλ ππνηξνθηψλ ζε επξσπαίνπο αθαδεκατθνχο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1 A ζα
εμαξηάηαη απφ ηε ζπκκεηνρή νξγαληζκψλ ηξίηεο ρψξαο ζηε ζρεηηθή θνηλνπξαμία



ν νξηζκφο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ δηαθέξεη κεηαμχ ηεο Γξάζεο 1 θαη
ηεο Γξάζεο 2 (γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βι. επηκέξνπο θεθάιαηα γηα ηηο Γξάζεηο 1A, 1B θαη 2).

Οι ιδιώηερ πος ενδιαθέπονηαι για ςποηποθία Erasmus Mundus ππέπει να ςποβάλλοςν απεςθείαρ
αίηηζη ζηην επιλεγμένη κοινοππαξία ζηο πλαίζιο ηηρ Γπάζηρ 1 ή ζηη ζύμππαξη ηηρ επιλογήρ ηοςρ ζηο
πλαίζιο ηηρ Γπάζηρ 2 και να ςποβληθούν ζε διαδικαζία επιλογήρ μέζυ διαγυνιζμού πος
διοπγανώνεηαι από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ εηαίποςρ. Απηή ε δηαδηθαζία επηινγήο δηνξγαλψλεηαη ζχκθσλα
κε δηαδηθαζία θαη θξηηήξηα πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ θνηλνπξαμία / ζχκπξαμε θαη εγθξίλνληαη εθ ησλ
πξνηέξσλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ. Οη θαηάινγνη ησλ πθηζηάκελσλ θνηλνπξαμηψλ θαη ζπκπξάμεσλ δηαηίζεληαη
ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε. Απηνί νη θαηάινγνη αλαλεψλνληαη θάζε θνξά πνπ επηιέγνληαη λέεο θνηλνπξαμίεο
ή ζπκπξάμεηο χζηεξα απφ κηα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

1.4.4 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ
Παξφηη ην Erasmus Mundus δελ ζηνρεχεη ζηελ άκεζε ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ
Δπξψπε, ην πξφγξακκα είλαη αλνηρηφ ζε νπνηνλδήπνηε δεκφζην ή ηδησηηθφ εξεπλεηηθφ νξγαληζκφ πνπ
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη εξεπλεηηθψλ ή
αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οη νξγαληζκνί απηνί κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηηο ηξεηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά κπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ αηηήζεηο θαη λα ζπληνλίδνπλ ζρέδηα κφλν ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1 B (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο) θαη ηεο Γξάζεο 3.
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1.4.5 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Δλψ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Erasmus Mundus απεπζχλνληαη ζε ΑΔΗ θαη ζε ηδηψηεο πνπ
ζπλδένληαη κε απηά, ην πξφγξακκα είλαη αλνηρηφ επίζεο ζε νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ νπνπδήπνηε ζηνλ
θφζκν ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη, άκεζα ή έκκεζα, ζηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, φπσο θνξείο
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ΜΚΟ, θνηλσληθνί εηαίξνη, επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, εκπνξηθά ή βηνκεραληθά
επηκειεηήξηα, επηρεηξήζεηο θ.ιπ.
Οη νξγαληζκνί απηνί κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο ζπλδεδεκέλνη εηαίξνη θαη ζηηο ηξεηο δξάζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. ην πιαίζην ηεο Γξάζεο 3 κπνξνχλ λα ελεξγνχλ σο πιήξεηο εηαίξνη,λα ππνβάιινπλ
αηηήζεηο, θαη λα ζπληνλίδνπλ ζρέδηαεθφζνλ βξίζθνληαη ζε ρψξα επηιέμηκε γηα ην πξφγξακκα.
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ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΓΛΩΑΡΗΟ
Αιηών / ςνηονιζηικόρ οπγανιζμόρ – νξγαληζκφο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε επηρνξήγεζεο εθ κέξνπο
θνηλνπξαμίαο, ζχκπξαμεο ή δηθηχνπ ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ. Ο αηηψλ / ζπληνληζηηθφο νξγαληζκφο
εθπξνζσπεί θαη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο ησλ ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο
ζρέζεηο ηεο κε ηνλ Οξγαληζκφ. ε πεξίπησζε επηινγήο ηεο αίηεζεο, ν αηηψλ γίλεηαη ν θχξηνο δηθαηνχρνο
(βι. νξηζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ θαησηέξσ) θαη ππνγξάθεη ηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ
ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ.
ςνδεδεμένορ εηαίπορ– νπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
πξνψζεζεο, πινπνίεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ή/θαη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε κηαο
θνηλνπξαμίαο/ζχκπξαμεο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1, 2 ή 3, κπνξεί λα ζεσξείηαη ζπλδεδεκέλνο εηαίξνο.
Απηφ ηζρχεη εηδηθφηεξα γηα ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο εηαίξνπο (π.ρ. εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο,
δεκφζηεο αξρέο ή νξγαληζκνί, κε θπβεξλεηηθέο ή θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θ.ιπ.), γηα δηεζλείο
νξγαληζκνχο ή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, γηα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο απφ ηξίηεο ρψξεο. ε
αληίζεζε κε ηνπο «πιήξεηο εηαίξνπο» (βι. νξηζκφ παξαθάησ), νη ζπλδεδεκέλνη εηαίξνη δελ κπνξνχλ λα
επσθεινχληαη άκεζα απφ ηελ επηρνξήγεζε.
Πποπηςσιακόρ θοιηηηήρ (θοιηηηήρ ζηον ππώηο κύκλο) – άηνκν εγγεγξακκέλν ζε πξφγξακκα πξψηνπ
θχθινπ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ην νπνίν ζην ηέινο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ιάβεη έλα πξψην
πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
Γικαιούσορ και ζςνδικαιούσορ12 – ν δηθαηνχρνο (αλαθέξεηαη θαη σο «θχξηνο δηθαηνχρνο» ή
«ζπληνληζηηθφο νξγαληζκφο») είλαη ν νξγαληζκφο ν νπνίνο ππνγξάθεη, γηα ινγαξηαζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο
/ ζχκπξαμεο / δηθηχνπ ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ, ζπκθσλία κε ηνλ Οξγαληζκφ. Ο δηθαηνχρνο είλαη ν
θαη’ αξρήλ λνκηθά ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο, ελψ είλαη
επίζεο ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπλνιηθφ θαη θαζεκεξηλφ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζρεδίνπ ζηελ
θνηλνπξαμία, ζχκπξαμε ή δίθηπν, θαζψο θαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ πνπ
δηαηίζεληαη γηα απηφ. Μφλν ζην πιαίζην «ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο κε πνιιαπινχο δηθαηνχρνπο»
κπνξνχλ νη πιήξεηο εηαίξνη λα ζεσξνχληαη ζπλδηθαηνχρνη θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο
ζηνλ ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζρεδίνπ. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, σο επηιέμηκεο κπνξνχλ λα
ζεσξνχληαη κφλν νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ θχξην δηθαηνχρν θαη θαηαγξάθνληαη
δεφλησο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία
εδξεχεη.
ςνηονιζηήρ / ζςνηονιζηικόρ οπγανιζμόρ: Ο ζπληνληζηήο είλαη ν επηθεθαιήο ηνπ ζρεδίνπ ζηνλ
ζπληνληζηηθφ νξγαληζκφ. Δλεξγεί σο ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο γηα ηνλ Οξγαληζκφ γηα φ,ηη αθνξά ηε
δηαρείξηζε ηεο θνηλνπξαμίαο, ηεο ζχκπξαμεο ή ηνπ ζρεδίνπ. Ο ζπληνληζηηθφο νξγαληζκφο έρεη ηελ
επζχλε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζρεδίνπ ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο, ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηνπ
δηθηχνπ. Ο ζπληνληζηηθφο νξγαληζκφο ελεξγεί ζπλήζσο σο δηθαηνχρνο (ή θχξηνο ζπλδηθαηνχρνο) ζηηο
ζπκβαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο θνηλνπξαμίαο, ηεο ζχκπξαμεο ή ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ
Οξγαληζκνχ (βι. αλσηέξσ).
ςνεπίβλετη – θνηλή επίβιεςε δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ απφ δχν παλεπηζηήκηα δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ.
ηνλ επηηπρφληα ππνςήθην δηδάθηνξα απνλέκεηαη θνηλφο ή δηπιφο δηδαθηνξηθφο ηίηινο πνπ ρνξεγείηαη
θαη απφ ηα δχν παλεπηζηήκηα.
Παπάπηημα διπλώμαηορ – ην ππφδεηγκα γηα ην παξάξηεκα δηπιψκαηνο δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηελ UNESCO/CEPES. θνπφο ηνπ παξαξηήκαηνο
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Οη φξνη πνπ αθνξνχλ ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο ηζρχνπλ γηα ηα ζρέδηα ηεο Γξάζεο 3.
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είλαη λα παξέρεη επαξθή αλεμάξηεηα ζηνηρεία κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο «δηαθάλεηαο» θαη ηε δίθαηε
αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ (δηπιψκαηα, πηπρία, πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.).
Έρεη ζρεδηαζηεί κε ηξφπν ψζηε λα πεξηγξάθεη ην είδνο, ην επίπεδν, ην πιαίζην, ην πεξηερφκελν θαη ην
θαζεζηψο ησλ ζπνπδψλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη νινθιεξψζεη επηηπρψο ην πξφζσπν ην νπνίν
θαηνλνκάδεηαη ζηνλ πξσηφηππν ηίηιν ζπνπδψλ, ζηνλ νπνίν επηζπλάπηεηαη ην παξάξηεκα. Σν έγγξαθν απηφ
δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θακία αλαθνξά ζε θξίζεηο αμηνιφγεζεο, δειψζεηο πεξί ηζνδπλακίαο ή ππνδείμεηο
πεξί αλαγλψξηζεο.
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm)
Γιάδοζη – κηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία γηα ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, ηα πξντφληα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ γηα ηνπο βαζηθνχο
ζπληειεζηέο θαη ηηο νκάδεο-ζηφρνπο. Ζ δηάδνζε πξνθχπηεη φηαλ θαζίζηαληαη δηαζέζηκα ηα
απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ.
Τποτήθιορ διδάκηυπ (θοιηηηήρ ζηον ηπίηο κύκλο) – εξεπλεηήο ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο, ε
νπνία μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ ηίηινπ πνπ ηνπ δίλεη επηζήκσο ην δηθαίσκα λα
μεθηλήζεη δηδαθηνξηθφ.
ςμθυνία ςποτήθιος διδάκηοπα – ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηελ θνηλνπξαμία θαη ηνλ
ππνςήθην δηδάθηνξα πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην θνηλφ δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα, φπνπ αλαθέξνληαη
ξεηά ηπρφλ φξνη αθαδεκατθήο, εξεπλεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο θχζεσο πνπ αθνξνχλ ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ ζην πξφγξακκα θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηε ρνξήγεζε θαη
ρξεζηκνπνίεζε ηεο ππνηξνθίαο.
Γιδακηοπικό ππόγπαμμα (ηπίηορ κύκλορ) – πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη έξεπλαο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
πνπ αθνξά ζηελ έξεπλα, έπεηαη πηπρίνπ αλψηαησλ ζπνπδψλ θαη νδεγεί ζε πιήξσο αλαγλσξηζκέλν
δηδαθηνξηθφ ηίηιν πξνζθεξφκελν απφ ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή, ζηα θξάηε κέιε ζηα νπνία
ηνχην είλαη ζχκθσλν κε ην εζληθφ δίθαην θαη πξαθηηθή, απφ εξεπλεηηθφ θέληξν.
Γιδακηοπική ζσολή – εξεπλεηηθή θαη παηδαγσγηθή δνκή πνπ ζπγθεληξψλεη θαη ζπληνλίδεη δηάθνξεο
εξεπλεηηθέο νκάδεο ζην πιαίζην ελφο ζπλεθηηθνχ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ θαη νξγαλψλεη ή/θαη παξέρεη
δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, ηνπο νπνίνπο θαη πξνεηνηκάδεη γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο.
Γιπλό ή πολλαπλό πηςσίο - δχν ή πεξηζζφηεξα εζληθά δηπιψκαηα πνπ απνλέκνληαη απφ δχν ή
πεξηζζφηεξα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξίδνληαη επίζεκα ζηηο ρψξεο φπνπ εδξεχνπλ
ηα ηδξχκαηα πνπ ρνξεγνχλ ηνπο ηίηινπο.
Πεπίοδορ λειηοςπγίαρ ηος θνηλνχ θχθινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ / δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο – ε
«πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο» ελφο EMMC ή EMJD αληηζηνηρεί ζηελ πιήξε δηάξθεηα ηνπ θνηλνχ
θχθινπ/πξνγξάκκαηνο απφ ηελ εγγξαθή ησλ θνηηεηψλ/ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ έσο ηελ απνλνκή ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ. Μεηά ηελ επηινγή ηνπο, γηα φια ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα
EMMC θαη EMJD ζα ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζπκθσλία-πιαίζην ζχκπξαμεο (βι. ελφηεηα 4.5 ή 5.5), ε
νπνία ζα θαιχπηεη πέληε ζπλαπηέο «πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο» ηνπ θνηλνχ θχθινπ/πξνγξάκκαηνο. Κάζε
«πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο» μεθηλά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ αληίζηνηρνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη
νινθιεξψλεηαη έλα, δχν, ηξία ή ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπ θνηλνχ
θχθινπ/πξνγξάκκαηνο.
ςμβάζειρ απαζσόληζηρ: ζην πιαίζην ηεο «Γξάζεο 1Β – Κνηλά δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα» ηνπ
Erasmus Mundus, σο «ζχκβαζε απαζρφιεζεο» λνείηαη ε κέζνδνο πξφζιεςεο ησλ ππνςήθησλ
δηδαθηφξσλ πνπ εμαζθαιίδεη επαξθή θαη δίθαηε θνηλσληθή αζθαιηζηηθή θάιπςε (πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ παξνρψλ αζζελείαο θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ παξνρψλ, ηεο πγεηνλνκηθήο αζθάιηζεο θαη ηεο
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αζθάιηζεο αηπρεκάησλ, ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο) ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία θαη ηηο εζληθέο ή θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Δθφζνλ
ηεξνχληαη νη αλσηέξσ φξνη, νη θνηλνπξαμίεο EMJD κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην πιένλ πξφζθνξν πιαίζην
εγγξαθήο.
EURAXESS – δηθηπαθή πχιε κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ηελ πξφζιεςε εξεπλεηψλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ζηε
δηεχζπλζε: http://ec.europa.eu/euraxess.
Δςπυπαφκό ζύζηημα μεηαθοπάρ πιζηυηικών μονάδυν (ECTS) – έλα ζχζηεκα επηθεληξσκέλν ζην
θνηηεηή, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ απφ ΑΔΗ ζε ΑΔΗ θαη
βαζίδεηαη ζην θφξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο πξνγξάκκαηνο, νη
νπνίνη νξίδνληαη, θαηά πξνηίκεζε, σο καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα
απνθηεζνχλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε δηεχζπλζε:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm.
Κοινοππακηική ζςμθυνία κοινού διδακηοπικού Erasmus Mundus (EMJD)– ζπκθσλία πνπ
ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο πιήξεηο εηαίξνπο κηαο θνηλνπξαμίαο (θαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηνπο
ζπλδεδεκέλνπο εηαίξνπο) θαη ε νπνία θαζνξίδεη ζαθψο ηνπο αθαδεκατθνχο, εξεπλεηηθνχο, δηνηθεηηθνχο
θαη νηθνλνκηθνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ θνηλνχ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεξψληαο πηζηά ηνπο
θαλφλεο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα Erasmus Mundus.
Κοινοππακηική ζςμθυνία κοινού ππογπάμμαηορ μάζηεπ Erasmus Mundus (EMMC) – ζπκθσλία
πνπ ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο πιήξεηο εηαίξνπο κηαο θνηλνπξαμίαο (θαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνπο
ζπλδεδεκέλνπο εηαίξνπο) θαη ε νπνία θαζνξίδεη ζαθψο ηνπο αθαδεκατθνχο, δηνηθεηηθνχο θαη
νηθνλνκηθνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο κάζηεξ ζε πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο
ηνπο θαλφλεο θαη απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα Erasmus Mundus.
Δθνικέρ Γομέρ Erasmus Mundus – νη Δζληθέο Γνκέο Erasmus Mundus είλαη ζεκεία επαθήο θαη
πιεξνθφξεζεο πνπ νξίδνληαη απφ θάζε ζπκκεηέρνπζα επξσπατθή ρψξα. Δλεκεξψλνπλ ην θνηλφ ζρεηηθά
κε ην πξφγξακκα, πξνζθέξνπλ βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο ζε πηζαλνχο αηηνχληεο θαη ζπκκεηέρνληεο θαη
αλαηξνθνδνηνχλ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνλ Οξγαληζκφ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Μπνξνχλ λα παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θάζε ρψξαο, ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ηαμηδησηηθψλ ζεσξήζεσλ, ηε
κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαη άιια εξγαιεία. Εεηείηαη επίζεο ε γλψκε ηνπο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε
ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ ηδξπκάησλ θαη άιια πνηνηηθά ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ ην πξφγξακκα. Βι. Καηάινγν ησλ Δζληθψλ Γνκψλ Erasmus Mundus πνπ παξαηίζεηαη ζην
θεθάιαην 8.
Δπισείπηζη – θάζε είδνο επηρείξεζεο πνπ αλαπηχζζεη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζην δεκφζην ή
ηδησηηθφ ηνκέα, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ηε λνκηθή κνξθή ή ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ζηνλ νπνίν
δξαζηεξηνπνηείηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
Δςπυπαφκό Πλαίζιο Πποζόνηυν (EQF) – ιεηηνπξγεί σο κεηαθξαζηηθφ εξγαιείν ην νπνίν θαζηζηά
ηνπο εζληθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ πεξηζζφηεξν «επαλάγλσζηνπο» ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, πξνσζψληαο
ηελ θηλεηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ θαη καζεηεπνκέλσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη θάλνληαο επθνιφηεξε γηα
απηνχο
ηε
δηά
βίνπ
κάζεζε.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζηε
δηεχζπλζε
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm.
«Δςπυπαφκή σώπα» – ρψξα πνπ είλαη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηαδήπνηε άιιε
ρψξα πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο απφθαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ήηνη
ρψξεο ηνπ ΔΟΥ, ππνςήθηεο ρψξεο κε πξνεληαμηαθή ζηξαηεγηθή, πηζαλέο ππνςήθηεο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ
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Βαιθαλίσλ θαη ε Διβεηία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο επηινγήο έρεη
ηεζεί ζε ηζρχ ζπκθσλία πνπ ζεζπίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα Erasmus Mundus).
Γηαθνξεηηθά, ηα ΑΔΗ ηεο ελδηαθεξφκελεο ρψξαο ζεσξνχληαη νξγαληζκνί ηξίηεο ρψξαο κε δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηα ζρέδηα σο εηαίξνη, ρσξίο φκσο δηθαίσκα ππνβνιήο ή ζπληνληζκνχ ηνπο, ελψ νη ππήθννί
ηνπο ζεσξνχληαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο13.
ηνλ παξαθάησ θαηάινγν παξαηίζεληαη γηα θαζεκία απφ ηηο ηξεηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη
«επξσπατθέο ρψξεο» ηε ζηηγκή ηεο θαηάξηηζεο ηεο παξνχζαο έθδνζεο ηνπ νδεγνχ:
«Δςπυπαφκέρ σώπερ»
ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο απφθαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηη ζηιγμή ηηρ καηάπηιζηρ ηηρ παπούζαρ έκδοζηρ ηος οδηγού
Υώπερ
Γπάζη 1 και 3
27 κπάηη μέλη ηηρ ΔΔ
Ναι
Υώπερ μέλη ηηρ ΔΕΔ
Ηζιαλδία
Ναι
Ληρηελζηάηλ
Ναι
Ννξβεγία
Ναι
Διβεηία
Όσι
Υώπερ ηυν Γςηικών Βαλκανίυν
Όσι
[Αιβαλία, Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, Κξναηία,
Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (FYROM),
Κνζζπθνπέδην, ζχκθσλα κε ηελ 1244/1999 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ.,
Μαπξνβνχλην, εξβία]

Γπάζη 2
Ναι
Όσι
Όσι
Όσι
Όσι
Όσι

Δςπυπαίορ – νπνηνζδήπνηε ππήθννο ή θάηνηθνο επξσπατθήο ρψξαο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη παξαπάλσ.
Δςπυπαφκό ίδπςμα – ίδξπκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε επξσπατθή ρψξα, φπσο
πξνζδηνξίδεηαη παξαπάλσ.
Δπιηποπή αξιολόγηζηρ – είλαη ε επηηξνπή πνπ αλαιακβάλεη ηε ζχληαμε ηεο πξφηαζεο επηινγήο, ε
νπνία απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο κεηέπεηηα επίζεκεο απφθαζεο επηρνξήγεζεο. Ζ ζχλζεζε ηεο
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηε κία δξάζε ζηελ άιιε αιιά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηξία δηαθνξεηηθά πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ δχν δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο νληφηεηεο
πνπ δελ ζπλδένληαη κε θακία ηεξαξρηθή ζρέζε. Γηα ην Erasmus Mundus απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο
ηνπ Οξγαληζκνχ θαη απφ ηηο ζρεηηθέο πξνο απηέο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ε
φ,ηη αθνξά ηε Γξάζε 1, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο επηθνπξείηαη απφ ηελ επιηποπή επιλογήρ, ε νπνία
απαξηίδεηαη απφ εμέρνληα πξφζσπα ηνπ επξσπατθνχ αθαδεκατθνχ ρψξνπ, ηα νπνία πξνηείλνληαη απφ ηα
θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη δηνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή.
Αξιοποίηζη αποηελεζμάηυν – πεξηιακβάλεη ηελ «ελζσκάησζε» θαη ηνλ «πνιιαπιαζηαζκφ». Ζ
ελζσκάησζε είλαη ε πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ επηηπρψλ απνηειεζκάησλ
πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ ζηνπο αξκφδηνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα πξνβιεπφκελα ηνπηθά,
πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη επξσπατθά ζπζηήκαηα. Ο πνιιαπιαζηαζκφο είλαη ε πξνγξακκαηηζκέλε
δηαδηθαζία πνπ ζηφρν έρεη λα πείζεη ηνπο κεκνλσκέλνπο ηειηθνχο ρξήζηεο λα πηνζεηνχλ ή/θαη λα
εθαξκφδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ.
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Ζ ζπκκεηνρή νξγαληζκψλ θαη/ή ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 2 ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε γεσγξαθηθή θάιπςε
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ.
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Πλήπηρ εηαίπορ – νπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο ν νπνίνο πιεξνί ηα εηδηθά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο γηα
ηελ εθάζηνηε δξάζε θαη ελεξγεί σο πιήξεο κέινο κηαο θνηλνπξαμίαο, ζχκπξαμεο ή δηθηχνπ. Δλ
αληηζέζεη κε ηνπο «ζπλδεδεκέλνπο εηαίξνπο» (βι. νξηζκφ αλσηέξσ), νη πιήξεηο εηαίξνη κπνξνχλ λα
επσθεινχληαη απφ ηελ θνηλνηηθή επηρνξήγεζε θαη –ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ δηθαηνχρν–
δηαδξακαηίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο
Ανώηαηη εκπαίδεςζη – θάζε είδνπο πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή ζχλνια πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ,
θαηάξηηζεο ή θαηάξηηζεο ζηελ έξεπλα κεηαδεπηεξνβάζκηνπ επηπέδνπ, πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ
αξκφδηα εζληθή αξρή ζπκκεηέρνπζαο ρψξαο σο αλήθνληα ζην ζχζηεκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
Ανώηαηο Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα (ΑΔΗ) – θάζε ίδξπκα ην νπνίν παξέρεη αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη
αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή σο αλήθνλ ζην ζχζηεκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο Γξάζεο 1 B – Κνηλά δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα, ε έλλνηα ηνπ ΑΔΗ ζπκπεξηιακβάλεη ζρνιέο
δηδαθηνξηθψλ/πηπρηαθψλ ζπνπδψλ/έξεπλαο θαη εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
παξέρνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο θαη έξεπλαο ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν θαη απνλέκνπλ
δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο ηέηνηνη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο νηθείαο ρψξαο.
Πποζυπικό ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ - άηνκα ηα νπνία ιφγσ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζπκκεηέρνπλ άκεζα
ζηελ εθπαηδεπηηθή ή/θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.
Κοινό πηςσίο - εληαίν δίπισκα πνπ απνλέκεηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο,
ηα νπνία πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλν πξφγξακκα, θαη αλαγλσξίδεηαη επίζεκα ζηηο ρψξεο φπνπ εδξεχνπλ
ηα ηδξχκαηα πνπ ρνξεγνχλ ηνπο ηίηινπο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε γηα ην πξφγξακκα Erasmus Mundus,
«πξνσζνχληαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ απνλνκή θνηλψλ πηπρίσλ».
Γίκηςο απσικήρ καηάπηιζηρ Marie Curie – πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή θαη απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ αξρηθψλ πξννπηηθψλ ζηαδηνδξνκίαο γηα λένπο εξεπλεηέο
ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, θαζηζηψληαο ηελ εξεπλεηηθή ζηαδηνδξνκία πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή γηα
ηνπο
λένπο
αλζξψπνπο.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
δηαηίζεληαη
ζηε
δηεχζπλζε
http://cordis.europa.eu/fp7/people/initial-training_en.html.
Μεηαπηςσιακό ππόγπαμμα (δεύηεπορ κύκλορ) – πξφγξακκα ζπνπδψλ δεχηεξνπ θχθινπ αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο πνπ έπεηαη ηνπ πξψηνπ πηπρίνπ ή ηζνδχλακνπ επηπέδνπ θαηάξηηζεο θαη νδεγεί ζε πηπρίν
επηπέδνπ κάζηεξ, πξνζθέξεηαη δε απφ ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνην απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο φπνπ απνλέκεηαη ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο.
Μεηαπηςσιακόρ θοιηηηήρ (θοιηηηήρ ζηο δεύηεπο κύκλο) – άηνκν εγγεγξακκέλν ζε πξφγξακκα
δεχηεξνπ θχθινπ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρεη ήδε ιάβεη έλα πξψην πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή
δηαζέηεη ηζνδχλακν επίπεδν θαηάξηηζεο αλαγλσξηζκέλν ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη
πξαθηηθή.
Μνημόνιο ζςμθυνίαρ: έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη φιεο ηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ αλαθνξηθά κε
φιεο ηηο πηπρέο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπκπξάμεσλ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο. Πεξηγξάθεη ηνλ
ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εηαίξσλ ηνπ νξγαληζκνχ φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο,
ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
επίηεπμε νξηζκέλσλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο ε αλαγλψξηζε, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ε
πξφιεςε ηεο δηαξξνήο «εγθεθάισλ» θαη ε βησζηκφηεηα. Πξέπεη λα πεξηέρεη επίζεο εηδηθέο δηαηάμεηο
ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο επηρνξήγεζεο.
Κινηηικόηηηα – κεηάβαζε ζε άιιε ρψξα κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπνπδψλ, ηελ απφθηεζε
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ηελ έξεπλα, ηελ αλάιεςε καζεζηαθήο, δηδαθηηθήο, εξεπλεηηθήο ή άιιεο ζρεηηθήο
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δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηεπθνιπλφκελε, νζάθηο είλαη δπλαηφ, κέζσ πξνπαξαζθεπαζηηθήο
θαηάξηηζεο ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο.
Μεηαδιδακηοπικό ππόγπαμμα – ζπνπδέο ή έξεπλα ζε επίπεδν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, πνπ
πξνζθέξνληαη απφ ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή εξεπλεηηθφ νξγαληζκφ πνπ έρεη ζεζπηζηεί ζχκθσλα
κε ην εζληθφ δίθαην θαη πξαθηηθέο, θαη έπνληαη ηεο απφθηεζεο δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ.
Πποώθηζη και ενημέπυζη – ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ
πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ, ησλ ζηφρσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο.
Μεηαδιδακηοπικόρ επεςνηηήρ – έκπεηξνο εξεπλεηήο πνπ θαηέρεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή δηαζέηεη
ηνπιάρηζηνλ ην ηζνδχλακν ηξηψλ εηψλ εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο (ηζνδχλακν ηεο πιήξνπο δηάξθεηαο),
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο ζηελ έξεπλα, ζε εξεπλεηηθφ θέληξν εγθαηεζηεκέλν ζχκθσλα κε
ην εζληθφ δίθαην θαη πξαθηηθέο, αθφηνπ απέθηεζε ηνλ ηίηιν πνπ ηνπ παξείρε επηζήκσο ην δηθαίσκα λα
μεθηλήζεη δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα πξνζθεξφκελν απφ ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
Ακαδημαφκόρ – άηνκν κε εμαηξεηηθή αθαδεκατθή ή/θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ αζθεί δηδαθηηθφ ή
εξεπλεηηθφ έξγν ζε ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή εξεπλεηηθφ θέληξν πνπ εγθαηεζηεκέλν ζχκθσλα
κε ην εζληθφ δίθαην θαη πξαθηηθέο.
ςμθυνία θοιηηηή – ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηελ θνηλνπξαμία θαη θνηηεηή εγγεγξακκέλν ζην
θνηλφ πξφγξακκα κάζηεξ, φπνπ αλαθέξνληαη ξεηά ηπρφλ φξνη αθαδεκατθήο, νηθνλνκηθήο θαη
δηνηθεηηθήο θχζεσο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζην θνηλφ πξφγξακκα θαη, εθφζνλ
ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηε ρνξήγεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο ππνηξνθίαο.
Σπίηη σώπα – ρψξα ε νπνία δελ είλαη επξσπατθή ρψξα φπσο πξνζδηνξίδεηαη παξαπάλσ.
Πολίηηρ ηπίηηρ σώπαρ – άηνκν πνπ δελ είλαη ππήθννο ή θάηνηθνο επξσπατθήο ρψξαο, φπσο
πξνζδηνξίδεηαη παξαπάλσ.
Ίδπςμα ηπίηηρ σώπαρ – νπνηνδήπνηε ίδξπκα ην νπνίν δελ βξίζθεηαη ζε επξσπατθή ρψξα, φπσο
πξνζδηνξίδεηαη παξαπάλσ. Οη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Γηά Βίνπ Μάζεζεο14 δελ
ζεσξνχληαη ηξίηεο ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο 2.
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Ζ αθφινπζε ελφηεηα ηζρχεη θαη γηα ηηο ηξεηο δξάζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ νδεγφ πξνγξάκκαηνο.
Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη πξέπεη επνκέλσο λα ηεξνχληαη απφ φινπο ηνπο αηηνχληεο
θαη ζπκκεηέρνληεο, αλεμάξηεηα απφ ηε δξάζε γηα ηελ νπνία ππνβάιινπλ αίηεζε ή ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.
πκπιεξσκαηηθά πξνο απηά ηζρχνπλ θαη άιια, εηδηθά ζηνηρεία, ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζηηο επηκέξνπο
δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ.
Οη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά είδε θξηηεξίσλ: ήηνη,
επηιεμηκφηεηαο, απνθιεηζκνχ, επηινγήο θαη ρνξήγεζεο. Δλψ ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ θαη επηινγήο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.3 είλαη ίδηα γηα φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ Erasmus Mundus, ηα
ππφινηπα θξηηήξηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηε κία δξάζε ζηελ άιιε θαη πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηηο
ζρεηηθέο ελφηεηεο ηνπ νδεγνχ.

3.1

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ

α)

Οη αηηνχληεο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο,
επηινγήο θαη ρνξήγεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δξάζε ηνπ Erasmus Mundus γηα ηελ νπνία πξνηίζεληαη λα
ππνβάινπλ αίηεζε.

β)

Πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ζπληνληζηηθφο/αηηψλ νξγαληζκφο, ν νπνίνο ππνβάιιεη ηελ αίηεζε εθ κέξνπο
ηεο θνηλνπξαμίαο / ζχκπξαμεο / δηθηχνπ ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ.

γ)

Ο ζπληνληζηηθφο/αηηψλ νξγαληζκφο ζα απνηειεί ην ζεκείν επαθήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφηαζε, γηα ηηο
ζρέζεηο κε ηνλ Οξγαληζκφ. ε πεξίπησζε επηινγήο ηεο πξφηαζεο, αλαιακβάλεη λνκηθέο δεζκεχζεηο
έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ ελψ εθπξνζσπεί επηζήκσο θαη ινγνδνηεί εθ κέξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο /
ζχκπξαμεο / δηθηχνπ.

δ)

Οη πξνηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ ππνδεηθλχεηαη
ζην έληππν ηεο αίηεζεο15.

ε)

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζρεηηθή δξάζε. Αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ έληππν
ηεο αίηεζεο θαη ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ.

ζη) Οη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ πνπ πξνζδηνξίδνληαη
ζηελ αίηεζε, κε ρξήζε ηνπ εληχπνπ πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
δ)

Μφλν νη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην
έληππν ηεο αίηεζεο γίλνληαη δεθηέο.

ε)

Κακία αιιαγή επί ηεο πξφηαζεο δελ κπνξεί λα γίλεη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Ωζηφζν, εθφζνλ
ππάξρεη αλάγθε λα δηεπθξηληζηνχλ νξηζκέλεο πηπρέο, ν Οξγαληζκφο ελδέρεηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ
αηηνχληα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.

ζ)

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, δελ κπνξνχλ λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ην απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ.

η)

Οη αηηνχληεο ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή ηεο πξφηαζήο ηνπο εληφο 15
εξγάζηκσλ εκεξψλ.
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Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνληθέο αηηήζεηο, νη εηδηθέο δηαδηθαζίεο ζα πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά έληππα θαη
νδεγίεο.
18

ηα) Μφλν νη αηηήζεηο πνπ δελ πιεξνχλ θαλέλα απφ ηα γεληθά θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (βι. 3.2 θαησηέξσ) θαη
πιεξνχλ ηα εηδηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη επηιεμηκφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζα εμεηάδνληαη γηα
έγθξηζε επηρνξήγεζεο. Δάλ κηα αίηεζε θξίλεηαη σο κε επηιέμηκε, απνζηέιιεηαη ζηνλ αηηνχληα
επηζηνιή πνπ εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη σο ηέηνηα.
ηβ) Σα ζρέδηα επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε ζρεηηθή δξάζε θαη
ζχκθσλα κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη.
ηγ) Όινη νη αηηνχληεο ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο.
χλνςε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο πξνηάζεηο γηα ην Erasmus Mundus
(1) Καηαρψξηζε θαη βεβαίσζε παξαιαβήο απφ ηνλ Οξγαληζκφ.
(2) Έιεγρνο απφ ηνλ Οξγαληζκφ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο.
(3) Αμηνιφγεζε απφ δηεζλείο αθαδεκατθνχο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ θαιχπηνπλ ηνπο αλάινγνπο
επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηα ζρέδηα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
(4) πλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπζηήζεη πξνηάζεηο πξνο επηινγή. ε φ,ηη
αθνξά ηε Γξάζε 1, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο επηθνπξείηαη απφ επηηξνπή επηινγήο, ε νπνία απαξηίδεηαη
απφ εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ επξσπατθνχ αθαδεκατθνχ ρψξνπ, ηα νπνία πξνηείλνληαη απφ ηα
θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη δηνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή.
(5) Παξάιιεια κε ηα ζηάδηα 3 θαη 4 θαη εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, δηαβνχιεπζε κε ηηο Δζληθέο Γνκέο
ή/θαη αληηπξνζσπείεο ηεο ΔΔ γηα δεηήκαηα επηιεμηκφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηα ΑΔΗ.
(6) Πξνεηνηκαζία ζρεδίνπ απφθαζεο επηρνξήγεζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ, ζην νπνίν ιακβάλνληαη ππφςε νη
γλψκεο πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ 3, 4 θαη 5 αλσηέξσ.
(7) Έγθξηζε ηεο απφθαζεο επηρνξήγεζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ16.
(8) Οη επηιέμηκνη αηηνχληεο ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε επηρνξήγεζεο. Ζ
αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ δηαβηβάδεηαη ζε φινπο ηνπο αηηνχληεο.
Πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ
Οη αθφινπζεο πξνζεζκίεο παξέρνληαη γηα ελεκεξσηηθνχο ζθνπνχο. Οη αηηνχληεο ππνςήθηνη θαινχληαη λα
ζπκβνπιεπζνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζνχλ γηα ηηο
πξνζεζκίεο ππνβνιήο.
Γξάζε

Πξνζεζκία

Γξάζε 1Α – Κνηλά πξνγξάκκαηα κάζηεξ (EMMC)

30 Απξηιίνπ17

Γξάζε 1Β – Κνηλά δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα (EMJD)
Γξάζε 2 – πκπξάμεηο

30 Απξηιίνπ17

Γξάζε 3 – Πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο

30 Απξηιίνπ17

Σπρφλ εξσηήζεηο ή αηηήκαηα γηα πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα
νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο βάζεη ησλ εηήζησλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο
πξνηάζεσλ απεπζχλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu.
16

17

Παξάιιεια θαη κφλν γηα ηηο Γξάζεηο 1 θαη 3, δηαβίβαζε ηεο πξφηαζεο επηινγήο απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ επηηξνπή πξνγξάκκαηνο
θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξνο ελεκέξσζε.
Δάλ ε 30ε Απξηιίνπ είλαη αξγία ή ζπκπίπηεη κε ζαββαηνθχξηαθν, ε πξνζεζκία ππνβνιήο εθπλέεη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα
ηνπ Απξηιίνπ.
19

3.2

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ

Οη αηηνχληεο θαη νη (ζπλ)δηθαηνχρνη πξέπεη λα δειψλνπλ φηη δελ εκπίπηνπλ ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο
ησλ άξζξσλ 93 θαη 94 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ18 θαη νξίδνληαη αθνινχζσο.
Απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηνπ Erasmus Mundus εάλ
εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α)

ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, παχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή θαηά ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί ζρεηηθή δηαδηθαζία ή ζε
θάζε αλάινγε πεξίπησζε πνπ απνξξέεη απφ δηαδηθαζία ηεο απηήο θχζεσο πξνβιεπφκελε απφ ηηο
εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο∙

β)

έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα θάζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή∙

γ)

έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ έρεη δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν
έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη αλαζέηνπζεο αξρέο∙

δ)

δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο ηεο
ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθείλεο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή αθφκε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία πξέπεη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε∙

ε)

θαηά ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα απάηε, δσξνδνθία, ζπκκεηνρή ζε
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζίγεη ηα νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα ησλ Κνηλνηήησλ·

ζη) απνηεινχλ επί ηνπ παξφληνο αληηθείκελν δηνηθεηηθήο θχξσζεο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 96,
παξάγξαθνο 1, ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ (θαλνληζκφο (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/02 ηεο
25.6.2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα.
Οη αηηνχληεο, (ζπλ)δηθαηνχρνη θαη ππνςήθηνη γηα ππνηξνθία δελ ζα ιάβνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε εάλ θαηά
ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο επηρνξήγεζεο:
α)

ππφθεηληαη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ,

β)

πξνβνχλ ζε ςεπδείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηρνξήγεζεο ή δελ παξάζρνπλ ηηο ελ ιφγσ
πιεξνθνξίεο,

γ)

εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 93, παξάγξαθνο 1, ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία επηρνξήγεζεοκ

δ)

απνηεινχλ αληηθείκελν θχξσζεο ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηνλ απνθιεηζκφ, γηα κέγηζηε πεξίνδν δέθα εηψλ,
απφ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο επηδνηήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ

χκθσλα κε ηα άξζξα 93 έσο 96 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, δχλαηαη λα επηβιεζνχλ δηνηθεηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο θπξψζεηο ζε αηηνχληεο πνπ πξνέβεζαλ ζε ςεπδείο δειψζεηο ή αζέηεζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ

18

Καλνληζκφο (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1525/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007 πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ αξηζ.
1605/2002 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ (ΔΔ L 390/2006 ηεο 30ήο Γεθεκβξίνπ 2006). Καλνληζκφο (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 478/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 23εο
Απξηιίνπ 2007 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 2342/2002 ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηε ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ
πνπ εθαξκφδεηαη ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
20

ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξνχζε αλάζεζε
ζχκβαζεο.
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, νη αηηνχληεο θαη νη εηαίξνη19 πξέπεη λα
ππνγξάθνπλ ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα βεβαηψλνπλ φηη δελ εκπίπηνπλ ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 93 θαη 94 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ.

3.3

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ

TEXNIKH IKANOTHTA
Οη αηηνχληεο θαη νη (ζπλ)δηθαηνχρνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηα πξνζφληα πνπ
απαηηνχληαη ψζηε λα θέξνπλ εηο πέξαο ην πξνηεηλφκελν ζρέδην. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμνπλ απηήλ ηελ
ηθαλφηεηα, ε αίηεζε επηρνξήγεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ
πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζρεδίνπ ζε θάζε έλα απφ ηα ηδξχκαηα εηαίξνπο20.
Δάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ε ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ αηηνχληνο ζα αμηνινγείηαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
δηαθφξσλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ ίδην νξγαληζκφ/ηκήκα ζην πιαίζην ηεο ίδηαο πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνηάζεσλ.

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
Οη αηηνχληεο θαη νη (ζπλ)δηθαηνχρνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηαζεξνχο θαη επαξθείο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο
ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο κηαο δξάζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο ηθαλφηεηα, νη αηηνχληεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ είηε
καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο είηε πξηλ απφ ην ζηάδην ζχλαςεο ζχκβαζεο (ε ηζρχνπζα δηαδηθαζία ζα
πξνζδηνξίδεηαη ζην έληππν ηεο αίηεζεο πνπ ζα ζπλνδεχεη ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ):
–

ππεχζπλε δήισζε, δεφλησο ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε λνκηθή
κνξθή θαη ε ιεηηνπξγηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηά ηνπο λα θέξνπλ εηο πέξαο ην πξνηεηλφκελν
ζρέδην θαη/ή

–

δειηίν ηξαπεδηθψλ ζηνηρείσλ21, ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ αηηνχληα νξγαληζκφ θαη ζεσξεκέλν απφ ηελ
ηξάπεδα (κε πξσηφηππεο ππνγξαθέο).

Ζ επαιήζεπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο δελ ηζρχεη γηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ
ππνηξνθίεο, γηα δεκφζηνπο θνξείο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο.

3.4

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

Γεληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο επηρνξεγήζεηο απφ ηελ ΔΔ
Οη αηηνχληεο θαη νη κειινληηθνί δηθαηνχρνη πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη:


19

20

21

Οη επηρνξεγήζεηο ηεο ΔΔ απνηεινχλ θίλεηξα γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ πνπ δελ ζα ήηαλ εθηθηά
ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο ΔΔ θαη βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο.
πκπιεξψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπ αηηνχληνο ή/θαη ηελ εζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηδησηηθή
ππνζηήξημε πνπ πξνέξρεηαη απφ άιιεο πεγέο.
Γηα ηηο αηηήζεηο ησλ δξάζεσλ 1 θαη, 2, ε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη κφλν απφ ηνλ αηηνχληα νξγαληζκφ εθ κέξνπο ησλ
εηαίξσλ ηεο ζχκπξαμεο.
Ο αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζα πξνζδηνξίδεηαη ζην έληππν ηεο αίηεζεο
πνπ ζα ζπλνδεχεη ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
21



Κάζε ζρέδην κπνξεί λα ιάβεη κία κφλν επηρνξήγεζε απφ ηελ ΔΔ πξνο έλα κφλν δηθαηνχρν. Ζ
ρνξήγεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ππφθεηηαη ζηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.



Οη επηρνξεγήζεηο δελ κπνξνχλ λα είλαη ζσξεπηηθέο ή λα ρνξεγνχληαη αλαδξνκηθά. Ωζηφζν, κπνξεί
λα επηρνξεγείηαη ζρέδην ην νπνίν έρεη ήδε μεθηλήζεη, εθφζνλ ν αηηψλ κπνξεί λα θαηαδείμεη ηελ
αλάγθε έλαξμήο ηνπ πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη
επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο επηρνξήγεζεο.



Ζ απνδνρή κηαο αίηεζεο επηρνξήγεζεο δελ ζπληζηά αλάιεςε δέζκεπζεο γηα νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά
ίζε πξνο ην πνζφ πνπ αηηείηαη ν δηθαηνχρνο. Παξφηη ην ρνξεγνχκελν πνζφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ην αηηνχκελν, κπνξεί λα ρνξεγείηαη πνζφ ρακειφηεξν απφ εθείλν πνπ δεηά ν αηηψλ.



Ζ ρνξήγεζε κηαο επηρνξήγεζεο δελ ζεκειηψλεη δηθαίσκα γηα ηα έηε πνπ αθνινπζνχλ.



Ζ επηρνξήγεζε ηεο ΔΔ δελ κπνξεί λα απνζθνπεί ή λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θέξδνπο γηα
ηνλ δηθαηνχρν. Σν θέξδνο νξίδεηαη σο πιεφλαζκα ησλ εζφδσλ έλαληη ησλ εμφδσλ. Με εμαίξεζε ηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνηεηλφκελε επηρνξήγεζε βαζίδεηαη ζε πάγηα πνζά, θαη’ απνθνπή πνζά ή
θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο –νπφηε θαη ν θαλφλαο πεξί κε δεκηνπξγίαο θέξδνπο έρεη ήδε ιεθζεί
ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ πάγησλ πνζψλ, ησλ θαη’ απνθνπή πνζψλ θαη ησλ
θιηκάθσλ κνλαδηαίνπ θφζηνπο– ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα κεηψλεηαη κέρξη ην χςνο νπνηνπδήπνηε
πιενλάζκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή δήισζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ηειηθή έθζεζε ηνπ
ζρεδίνπ.



Ο ινγαξηαζκφο ή ππνινγαξηαζκφο πνπ δειψλεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν πξέπεη λα πξνβιέπεη
δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ησλ πνζψλ πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ. Δάλ ηα πνζά πνπ
θαηαβάιινληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ παξάγνπλ ηφθνπο ή ηζνδχλακα θέξδε ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ηεξείηαη, ηα ζπγθεθξηκέλα θέξδε ή ηφθνη ζα αθαηξνχληαη, εθφζνλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε, απφ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη σο πξνρξεκαηνδφηεζε.



Βάζεη αλάιπζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ (βι. αλσηέξσ παξάγξαθν
3.2 θαη, γηα ζρέδηα ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 3, παξάγξαθν 7.3.2), ελδέρεηαη λα απαηηείηαη εμσηεξηθφο
έιεγρνο ινγαξηαζκψλ απφ εγθεθξηκέλν ειεγθηή πξηλ απφ νπνηαδήπνηε θαηαβνιή
πξνρξεκαηνδφηεζεο.

3.5

ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

Ννκηθή νληφηεηα
ην πιαίζην ηνπ Erasmus Mundus κπνξεί λα πξνηείλεηαη ζπκθσλία κφλν επί ηε βάζεη ηεο απνδνρήο
εγγξάθσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε νομική πποζυπικόηηηα /νομική ονηόηηηα ηνπ
δηθαηνχρνπ (θνξέαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηδησηηθή εηαηξεία, κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θ.ιπ.).
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα δεηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν λα ππνβάιεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ αθφινπζσλ
εγγξάθσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ ηεο αίηεζεο:
Ηδησηηθνί νξγαληζκνί:
–

δειηίν ηξαπεδηθψλ ζηνηρείσλ, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν,

–

απφζπαζκα απφ ηελ επίζεκε εθεκεξίδα/εκπνξηθφ κεηξψν θαη βεβαίσζε ΦΠΑ (εάλ, φπσο ζπκβαίλεη
ζε νξηζκέλεο ρψξεο, ν αξηζκφο κεηξψνπ επηρεηξήζεσλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ΦΠΑ, απαηηείηαη έλα
κφλν απφ ηα δχν απηά έγγξαθα).
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Ννκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ:
–

δειηίν ηξαπεδηθψλ ζηνηρείσλ, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν,

–

λνκηθή απφθαζε πνπ έρεη εθδνζεί γηα δεκφζηα επηρείξεζε ή άιιν επίζεκν έγγξαθν πνπ έρεη εθδνζεί
γηα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ρνξεγνχκελεο επηρνξεγήζεηο
Οη επηρνξεγήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ζην
δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη κεηά
ην θιείζηκν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν ρνξεγήζεθαλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ επίζεο λα
δεκνζηεχνληαη κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Με ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηθαηνχρνπ (θαη εθφζνλ νη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ
ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηνπ ή λα βιάςνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα), ν Οξγαληζκφο ζα δεκνζηεχεη
ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
- φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ δηθαηνχρνπ,
- αληηθείκελν ηεο επηρνξήγεζεο,
- πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο θαη πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο.
Γεκνζηφηεηα
Πέξαλ ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ θαη ηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ (ηα νπνία απνηεινχλ θαη θξηηήξηα ρνξήγεζεο), ππάξρεη ππνρξέσζε ειάρηζηεο
δεκνζηφηεηαο γηα θάζε ζρέδην πνπ ιακβάλεη επηρνξήγεζε.
Οη δηθαηνχρνη πξέπεη λα πξνβάιινπλ εκθαλψο ηελ ππνζηήξημε εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε φιεο
ηηο αλαθνηλψζεηο ή δεκνζηεχζεηο ηνπο, ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ή επί ηε επθαηξία δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε
επηρνξήγεζε (γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ινγφηππνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, βι.
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php). Δάλ ε απαίηεζε απηή δελ ηθαλνπνηείηαη πιήξσο, ε
επηρνξήγεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ελδέρεηαη λα κεησζεί.
Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο αηηνχληεο φηη ε δπλαηφηεηα λα αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκα Erasmus Mundus θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζρεηηθέο νλνκαζίεο –φπσο «Πξφγξακκα Mάζηεξ Erasmus Mundus (EMMC)»,
«Γηδαθηνξηθφ πξφγξακκα Erasmus Mundus (EMJD)», «χκπξαμε Erasmus Mundus» ή «ρέδην Erasmus
Mundus»– γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηάδνζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, πξέπεη λα
αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο επηιερζείζεο πξνηάζεηο.
Ωζηφζν, ηα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ Erasmus Mundus πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε ζπλαπηέο
πεξηφδνπο (εηζαγσγέο θνηηεηψλ) θαη ησλ νπνίσλ ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ δηαθφπεθε –ιφγσ
δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ή δηφηη εμαζθάιηζαλ άιιεο βηψζηκεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο– κπνξνχλ λα
ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νλνκαζία Erasmus Mundus γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο θαη
δηάδνζήο ηνπο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα 4.7 θαησηέξσ.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ειεχζεξε, δεκφζηα θαη πνιχγισζζε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα
γηα ηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεδίσλ. Ζ πιαηθφξκα απηή νλνκάδεηαη EVE
("Espace Virtuel d'Echange") θαη απνζθνπεί λα βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ
πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο, ηεο λενιαίαο θιπ.
θαη ηαπηφρξνλα λα εληζρχζεη ηελ πξνβνιή ηνπο. Δπηιεγκέλα ζρέδηα Erasmus Mundus ελδέρεηαη λα θιεζνχλ
λα κεηαθνξηψζνπλ ζην EVE πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ηελ πξφνδν πνπ έρεη
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ζπληειεζηεί θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί (π.ρ. πξντφληα, εηθφλεο, ζπλδέζκνπο ή παξνπζηάζεηο
θ.ιπ.).
Λνγηζηηθνί έιεγρνη θαη παξαθνινχζεζε
Σα επηρνξεγνχκελα ζρέδηα κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζε ινγηζηηθνχο ειέγρνπο ή/θαη επηζθέςεηο
παξαθνινχζεζεο. Τπνγξάθνληαο ηε ζπκθσλία, ν δηθαηνχρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη
απνδείμεηο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο επηρνξήγεζεο. Ο Οξγαληζκφο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή/θαη ην
Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην, ή εληεηαικέλνο απφ απηνχο θνξέαο, κπνξεί λα ειέγρεη ηε δένπζα
πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αξρηθή αίηεζε) θαη
ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ηεο επηρνξήγεζεο αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο θαη,
ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ειέγρνπο, γηα πέληε αθφκε ρξφληα κεηά ηελ εθπλνή ηεο.
Πξνζηαζία δεδνκέλσλ
Ζ επεμεξγαζία φισλ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο
γίλεηαη ζχκθσλα κε:
ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία
ησλ δεδνκέλσλ απηψλ
θαηά πεξίπησζε, ηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία επηιέρηεθε ε πξφηαζε.
Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζα γίλεηαη κφλν εθφζνλ ζπλδέεηαη κε ηελ πινπνίεζε θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δπλαηφηεηαο δηαβίβαζήο ηνπο ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ
είλαη αξκφδηνη γηα ηελ εθηέιεζε επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία
(ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην, εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία γηα δεηήκαηα
δεκνζηνλνκηθψλ παξαηππηψλ ή Δπξσπατθή Τπεξεζία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο). Καηφπηλ
ζρεηηθήο αίηεζεο, ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απνζηέιινληαη ζε απηνχο γηα ελδερφκελεο
δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα ηπρφλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην δεδνκέλα απηά,
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Οξγαληζκφ. Οη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αλά πάζα ζηηγκή θαηαγγειία θαηά
ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο ζηνλ Δπξσπαίν Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ.
Οη αηηνχληεο επηρνξήγεζε θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα, φζνη ηνπο εθπξνζσπνχλ ή έρνπλ
δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ επί απηψλ ελεκεξψλνληαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ εκπίπηνπλ ζε κία
απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη:
ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16.12.2008 ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ην
νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δηαηάθηεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ εθηειεζηηθψλ νξγαληζκψλ
(ΔΔ, L 344, 20.12.2008, ζ. 125), ή
ζηνλ θαλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17.12.2008 ζρεηηθά κε ηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνπο
απνθιεηζκνχο (ΔΔ L 344, 20.12.2008, ζ. 12),
ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία (επσλπκία, φλνκα ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, δηεχζπλζε, λνκηθή κνξθή
θαη επσλπκία, θαζψο θαη ηα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ κε αξκνδηφηεηεο εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ, ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) κπνξνχλ λα θαηαρσξνχληαη είηε κφλν ζην ζχζηεκα έγθαηξεο
πξνεηδνπνίεζεο είηε θαη ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνπο απνθιεηζκνχο, θαη λα θνηλνπνηνχληαη ζηα
θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε θαη θαλνληζκφ, ζην πιαίζην ηεο
αλάζεζεο ή εθηέιεζεο κηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ή ζπκθσλίαο ή απφθαζεο επηρνξήγεζεο.
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4

ΓΡΑΖ 1A: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΣΔΡ ERASMUS MUNDUS (EMMC)

4.1

ΔΗΑΓΩΓΖ

Σα Πξνγξάκκαηα Mάζηεξ Erasmus Mundus (EMMC) μεθίλεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο (2004-2008) κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πςειήο πνηφηεηαο ζε
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο θαη ηεο
ειθπζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
Σα EMMC πξέπεη:
o

λα δηαξθνχλ απφ έλα έσο δχν ρξφληα (60 έσο 120 – κνλάδεο ECTS)

o

λα πινπνηνχληαη απφ θνηλνπξαμία ΑΔΗ ηεο Δπξψπεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηξίησλ ρσξψλ

o

λα παξέρνπλ εθπαίδεπζε πςειήο πνηφηεηαο ζε θνηηεηέο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηξίηεο ρψξεο θαη λα
πξνβιέπνπλ έλαλ αξηζκφ ζέζεσλ γηα θαηφρνπο ππνηξνθηψλ Erasmus Mundus

o

λα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθή πεξίνδν ζπνπδψλ γηα ηνπο θνηηεηέο, ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο
επξσπατθέο ρψξεο

o

λα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθή θηλεηηθφηεηα αθαδεκατθψλ κεηαμχ ησλ ΑΔΗ ηεο θνηλνπξαμίαο

o

λα νδεγνχλ ζηελ απνλνκή αλαγλσξηζκέλσλ θνηλψλ, δηπιψλ ή πνιιαπιψλ ηίηισλ (πνπ θαιχπηνπλ
νιφθιεξν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ) ζηνπο θνηηεηέο πνπ νινθιεξψλνπλ επηηπρψο ηα πξνγξάκκαηα.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θάζε θνηλνπξαμία ΑΔΗ πνπ πινπνηνχζε πξφγξακκα
EMMC ζχλαςε πεληαεηή ζπκθσλία-πιαίζην ζχκπξαμεο πνπ ηεο εμαζθάιηδε εγγπεκέλε νηθνλνκηθή
ππνζηήξημε γηα πέληε ζπλαπηέο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ππνηξνθίεο γηα ηε
ζπκκεηνρή θνηηεηψλ θαη αθαδεκατθψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζε θάζε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ EMMC. ην
ηέινο ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είραλ επηιεγεί 103 EMMC θαη ρνξεγήζεθαλ πεξίπνπ 7.300
ππνηξνθίεο ζε θνηηεηέο θαη αθαδεκατθνχο απφ ηξίηεο ρψξεο.
Ζ δξάζε απηή, θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε δεχηεξε
θάζε θαη εληζρχεηαη κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
o

ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε επξσπαίνπο θνηηεηέο πνπ θνηηνχλ ζε επηιεγκέλα EMMC

o

δπλαηφηεηα ΑΔΗ ηξίησλ ρσξψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο θνηλνπξαμίεο EMMC σο πιήξε κέιε. Παξφηη ν
ξφινο θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ απηψλ εηαίξσλ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ην έλα EMMC ζην
άιιν (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ εηνηκφηεηα ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ηνπ ζρεηηθνχ εηαίξνπ απφ ηξίηε
ρψξα), κπνξνχλ επίζεο λα ιεηηνπξγνχλ σο ηδξχκαηα απνλνκήο πηπρίσλ θαη λα δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ
ξφιν ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ EMMC22

o

εληζρπκέλε εζηίαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο βησζηκφηεηαο ησλ EMMC ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη πέξαλ ηεο πεξηφδνπ θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. ην πιαίζην
απηφ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ λέσλ πξνηάζεσλ γηα EMMC, απνδίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή
ζην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. Δπηπιένλ, απφ ηελ πέκπηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζα εθαξκνζηεί ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνηξνθηψλ Erasmus Mundus πνπ ζα πξνζθέξνληαη
ζηα EMMC.

22

Κνηλνπξαμίεο EMMC πνπ έρνπλ επηιεγεί ρσξίο πιήξεηο/ζπλδεδεκέλνπο εηαίξνπο απφ ηξίηεο ρψξεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
δεηήζνπλ επέθηαζε ηεο ζχλζεζεο ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπο ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηέηνηνπ είδνπο εηαίξνπο (γηα πεξηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο βι. ην Οηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ εγρεηξίδην ηνπ Erasmus Mundus:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php)
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Οη επφκελεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 4 πεξηέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ΑΔΗ ηεο
Δπξψπεο θαη ηξίησλ ρσξψλ πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ έλαλ πξφγξακκα EMMC. Πεξηγξάθνπλ επίζεο
ηηο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο, φπσο θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο αηνκηθέο
ππνηξνθίεο. Δθφζνλ ε επηινγή, ε έγθξηζε θαη ε πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε ησλ θαηφρσλ ησλ αηνκηθψλ
ππνηξνθηψλ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ EMMC, ηα αηηνχληα ΑΔΗ θαινχληαη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο.

4.2

EMMC – ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο θαη φια ηα ππφινηπα επίζεκα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
εηήζηα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη ζηα παξαξηήκαηά ηεο (ηδίσο ην έληππν ηεο αίηεζεο) πξέπεη λα
ηεξνχληαη απαξέγθιηηα.

4.2.1 ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΚΑΗ ΤΝΘΔΖ ΣΖ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ
ΤΝΘΔΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΤ EMMC
–

Ζ θνηλνπξαμία πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ EMMC απαξηίδεηαη απφ ηνλ
αηηνχληα/ζπληνληζηηθφ νξγαληζκφ θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ. Γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζπκβαηηθέο
ππνρξεψζεηο ή ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, νη «ζπλδεδεκέλνη εηαίξνη» δελ ζεσξνχληαη κέξνο ηεο
θνηλνπξαμίαο.

–

Ζ ελάσιζηη επιλέξιμη κοινοππαξία απνηειείηαη απφ ΑΔΗ πνπ ζπκκεηέρνπλ σο πιήξεηο εηαίξνη απφ
ηξεηο δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο23, εθ ησλ νπνίσλ κία ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη θξάηνο κέινο
ηεο ΔΔ.

ΑΙΣΧΝ/ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤ EMMC
–

Οη αηηνχληεο πξέπεη λα είλαη ΑΔΗ πνπ εδξεχνπλ ζε εςπυπαφκή σώπα24 θαη πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη σο
ΑΔΗ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο25.

–

Δπηζεκαίλεηαη φηη (παξαξηήκαηα) ΑΔΗ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εδξεχνπλ ζε επηιέμηκεο αηηνχζεο ρψξεο ή
παξαξηήκαηα επξσπατθψλ ΑΔΗπνπ εδξεχνπλ ζε ηξίηεο ρψξεο δελ ζεσξνχληαη επηιέμηκνη αηηνχληεο.

ΠΛΗΡΔΙ ΔΣΑΙΡΟΙ ΣΟΤ EMMC
–

Οπνηνδήπνηε ΑΔΗ, ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνην απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία
εδξεχεη, κπνξεί λα ελεξγεί σο πιήξεο εηαίξνο ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ πινπνηεί ην EMMC26.

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΙ ΔΣΑΙΡΟΙΣΟΤ EMMC
–

Οπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο, ν νπνίνο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνψζεζε, ηελ πινπνίεζε, ηελ
αμηνιφγεζε θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ EMMC, κπνξεί λα ζεσξείηαη «ζπλδεδεκέλνο εηαίξνο» ηεο
θνηλνπξαμίαο.

23

Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο «επξσπατθήο ρψξαο» βι. θεθάιαην 2 «Οξηζκνί θαη γισζζάξην».
Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο «επξσπατθήο ρψξαο» βι. θεθάιαην 2 «Οξηζκνί θαη γισζζάξην».
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Mundus θαη γηα ηηο ελδηαθεξφκελεο αηηνχζεο ρψξεο, έλα ΑΔΗ ζεσξείηαη
αλαγλσξηζκέλν εθφζνλ ηνπ έρεη απνλεκεζεί Παλεπηζηεκηαθφο Υάξηεο Erasmus ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηά Βίνπ
Μάζεζεο. Δάλ ζηνλ αηηνχληα δελ έρεη απνλεκεζεί Παλεπηζηεκηαθφο Υάξηεο Erasmus, ν Οξγαληζκφο βεβαηψλεηαη, ζε
επηθνηλσλία κε ηνλ αληίζηνηρν εζληθφ θνξέα Erasmus Mundus, εάλ ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ
ΑΔΗ πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο γηα ην πξφγξακκα.
Δλψ ε απνλνκή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Υάξηε Erasmus ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηά Βίνπ Μάζεζεο ζπληζηά έγθπξε
απφδεημε αλαγλψξηζεο γηα ηα επξσπατθά ΑΔΗ, ν Οξγαληζκφο ζα δεηά απφ ηηο Αληηπξνζσπείεο ηεο ΔΔ λα έξρνληαη ζε επαθή κε
ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ελδηαθεξφκελεο ρψξαο ψζηε λα βεβαηψλεηαη φηη ηα ΗΣΔ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ
θνηλνπξαμία αληαπνθξίλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ΑΔΗ πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο γηα ην πξφγξακκα
26
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Απφ ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο αλακέλεηαη ζπλεηζθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ην
EMMC, εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηε βησζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (ππνζηήξημε ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ
πινπνίεζε, ηελ νξγάλσζε θαη πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κάζηεξ, δηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ
εζφδσλ/πφξσλ, φπσο πξφζζεησλ ππνηξνθηψλ γηα κειινληηθνχο θνηηεηέο θ.ιπ.) θαη ηελ
απαζρνιεζηκφηεηα ησλ θνηηεηψλ (δηαζθάιηζε ηνπ φηη ην αθαδεκατθφ πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο, ζπλεηζθνξά ζηε κεηαβίβαζε γλψζεο θαη
δεμηνηήησλ, πξνζθνξά καζεκάησλ γηα αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθψλ δεμηνηήησλ ή/θαη δπλαηφηεηεο
απφζπαζεο/πξαθηηθήο άζθεζεο θ.ιπ.).
ΦΟΙΣΗΣΔ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ EMMC
–

Μφλν θνηηεηέο πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηνί απφ θνηλνπξαμία EMMC,
ζχκθσλα κε ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηά ηεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ,
είλαη επηιέμηκνη γηα ππνηξνθία.

–

Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ππνηξνθία Erasmus Mundus ζην θνηλφ πξφγξακκα
Erasmus Mundus ηεο Γξάζεο 1 (EMMC ή EMJD) ηεο επηινγήο ηνπο αιιά ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ
πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε ηξία δηαθνξεηηθά θνηλά πξνγξάκκαηα θαηά ην κέγηζην.

–

Κάζε ζρέδην κπνξεί λα νδεγεί ζηελ παξνρή κίαο κφλν επηρνξήγεζεο ηεο ΔΔ ζηνλ θάζε θνηηεηή γηα ην
ίδην θνηλφ πξφγξακκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.

–

Πξνθεηκέλνπ ην πξφγξακκα λα γίλεη πην ειθπζηηθφ γηα ηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, ην πνζφ ηεο
ππνηξνθίαο πιήξνπο θνίηεζεο ζα είλαη πςειφηεξν γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηξίηεο ρψξεο (ππνηξνθίεο θαηεγνξίαο A) απ’ φ,ηη γηα ηνπο επξσπαίνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο
(ππνηξνθίεο θαηεγνξίαο B). Δηδηθφηεξα:
–

Τποηποθίερ καηηγοπίαρ Α κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο απφ ηξίηεο ρψξεο
πνπ επηιέγνληαη απφ θνηλνπξαμίεο EMMC, πξνέξρνληαη απφ ρψξεο εθηφο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ27
θαη δελ έρνπλ δηακείλεη νχηε αζθήζεη ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο (ζπνπδέο, θαηάξηηζε ή
εξγαζία) γηα ζπλνιηθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 12 κελψλ θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε ζε θακία
απφ ηηο ρψξεο απηέο28.

–

Τποηποθίερ καηηγοπίαρ B κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ζε επξσπαίνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ
επηιέγνληαη απφ θνηλνπξαμίεο EMMC, θαζψο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ
επηιέγνληαη απφ ηηο θνηλνπξαμίεο EMMC θαη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο Α.

Οη θνηηεηέο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηφζν ηεο θαηεγνξίαο Α φζν θαη ηεο θαηεγνξίαο Β
– π.ρ. θνηηεηέο κε δηπιή ππεθνφηεηα – πξέπεη λα επηιέμνπλ ηελ θαηεγνξία ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Καηά
ζπλέπεηα, έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα κία κφλν απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ππνηξνθηψλ θάζε
θνξά.
–

Οη ππνςήθηνη γηα ππνηξνθία πξέπεη λα έρνπλ ήδε ιάβεη έλα πξψην πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο29 ή λα
κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ φηη δηαζέηνπλ αλαγλσξηζκέλν ηζνδχλακν επίπεδν θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε
ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη πξαθηηθή.

–

Όζνη έρνπλ ήδε ιάβεη ππνηξνθία EMMC δελ είλαη επηιέμηκνη γηα δεχηεξε ππνηξνθία πξνθεηκέλνπ λα
παξαθνινπζήζνπλ ην ίδην ή άιιν πξφγξακκα EMMC.

27

Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο «επξσπατθήο ρψξαο» βι. θεθάιαην 2 «Οξηζκνί θαη γισζζάξην».
Ζ πεξίνδνο αλαθνξάο ησλ πέληε εηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 12 κελψλ ππνινγίδεηαη αληίζηξνθα απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο
ησλ αηηήζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Α απφ ηηο θνηλνπξαμίεο Erasmsus Mundus ζηνλ Οξγαληζκφ.
Οη ππνςήθηνη πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ην πξψην πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ
πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ην νπνίν αθνξά ε αίηεζε ππνηξνθίαο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνηξνθίαο θαη λα επηιεγνχλ απφ ηελ
αληίζηνηρε θνηλνπξαμία ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ιάβνπλ ηνλ απαηηνχκελν ηίηιν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεηηθνχ κεηαπηπρηαθνχ.
27

28

29

–

Οη θνηηεηέο πνπ ιακβάλνπλ ππνηξνθία EMMC δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ άιιε επηρνξήγεζε απφ ηελ ΔΔ
ελφζσ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο ζην πιαίζην ηνπ Erasmus Mundus.

–

Οη ππνηξνθίεο γηα θνηηεηέο EMMC ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά γηα εγγξαθή πιήξνπο θνίηεζεο ζε κία
απφ ηηο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ.

ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΙ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ EMMC
–

Οη ππνηξνθίεο EMMC ρνξεγνχληαη ζε αθαδεκατθνχο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηξίηεο ρψξεο ζχκθσλα κε ηα
αθφινπζα θξηηήξηα:
–

Τποηποθίερ μποπούν να σοπηγούνηαι ζε ακαδημαφκούρ από οποιαδήποηε ΑΔΗ ηπίηυν συπών,
νη νπνίνη επηιέγνληαη απφ ηελ θνηλνπξαμία EMMC πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξνπλ ζην θνηλφ
πξφγξακκα

–

Δάλ ε θνηλνπξαμία πεξηιακβάλεη εηαίξνπο απφ ηξίηεο ρψξεο (είηε πιήξεηο είηε ζπλδεδεκέλνπο),
ςποηποθίερ μποπούν να σοπηγούνηαι ζε ακαδημαφκούρ από εςπυπαφκά ΑΔΗ πος λειηοςπγούν
υρ πλήπειρ εηαίποιπξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξνπλ ζην θνηλφ πξφγξακκα ζηα ηδξχκαηα ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ εηαίξσλ απφ ηξίηεο ρψξεο.

–

Οη αθαδεκατθνί ησλ EMMC πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ εμαηξεηηθή αθαδεκατθή ή/θαη
επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ πξαθηηθή
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο EMMC.

–

Μφλν ππνςήθηνη πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί απφ πξφγξακκα EMMC, ζχκθσλα κε ηα ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηά ηνπ γηα ηελ επηινγή ησλ αθαδεκατθψλ, είλαη επηιέμηκνη γηα ππνηξνθία.

4.2.2 ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
Σα πξνγξάκκαηα EMMC ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ θνηλνπξαμίεο ΑΔΗ απφ ηελ Δπξψπε θαη
νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή ηνπ θφζκνπ. Οη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε
δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ θνηλνπξαμία θαη ζα ηνπο
απνλέκνληαη θνηλά, δηπιά ή πνιιαπιά πηπρία, εθ κέξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο, εθφζνλ έρνπλ νινθιεξψζεη
επηηπρψο ηηο ζπνπδέο ηνπο.
Ένα ππόγπαμμα EMMC ππέπει:
–

λα δηαξθεί απφ έλα έσο δχν αθαδεκατθά έηε θαη ζπλεπψο λα πξνβιέπεη απφ 60 έσο 120 κνλάδεο ECTS
ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν

–

λα έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο θαηά ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα
ηνπιάρηζηνλ πέληε ζπλαπηέο πεξηφδνπο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ έπεηαη εθείλνπ θαηά ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ε αίηεζε (π.ρ. γηα αίηεζε ππνηξνθίαο EMMC πνπ θαηαηίζεηαη ηνλ Απξίιην ηνπ έηνπο «λ1», πξέπεη ε πξψηε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο λα κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηνλ
Αχγνπζην/επηέκβξην ηνπ έηνπο «λ»)

–

λα πξνβιέπεη ζπκκεηνρή θνηηεηψλ απφ ηελ Δπξψπε θαη ηξίηεο ρψξεο θαη λα δηαζέηεη θάζε ρξφλν
νξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ γηα θαηφρνπο ππνηξνθίαο Erasmus Mundus. Ο αξηζκφο απηφο ζα πνηθίιεη απφ
έηνο ζε έηνο θαη ζα αλαθνηλψλεηαη ζηηο επηιεγκέλεο θνηλνπξαμίεο EMMC ην θζηλφπσξν ηνπ έηνπο πνπ
πξνεγείηαη ηνπ ζρεηηθνχ αθαδεκατθνχ έηνπο30

–

λα μεθηλά ην λσξίηεξν ηνλ Αχγνπζην ηνπ «έηνπο λ» θαη λα ιήγεη ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ
ηνπ «έηνπο λ+1» (πξνγξάκκαηα 60 κνλάδσλ ECTS) ή «λ+2» (πξνγξάκκαηα 120 κνλάδσλ ECTS). Ζ
ηειηθή εκεξνκελία αθνξά θαη ηελ αλαθνίλσζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ θνηηεηή

30

Δλδεηθηηθά, ν αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ γηα θνηηεηέο ζα θπκαίλεηαη πηζαλφηαηα κεηαμχ 7 θαη 17 αλά πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο EMMC, αλάινγα κε ηελ «παιαηφηεηά» ηνπ.
28

–

λα έρεη θνηλά θξηηήξηα ππνβνιήο αηηήζεσλ, επηινγήο, απνδνρήο θαη εμέηαζεο γηα ηνπο θνηηεηέο. Ζ
δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θνηηεηψλ, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ θνηλνπξαμία, πξέπεη λα
εγθξίλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο πξψηεο εηδηθήο ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο. Ζ
δηαδηθαζία θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
παξέρνληαη εγθαίξσο ζηνπο θνηηεηέο φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα
εηνηκάζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο (θαηά θαλφλα 4 κήλεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο)

–

λα απνθαζίδεη εάλ ζα θαζηεξψζεη δίδαθηξα ή φρη, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην ησλ κειψλ ηνπ. Όηαλ
θαζηεξψλνληαη δίδαθηξα, νη θνηλνπξαμίεο EMMC πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα δίδαθηξα απηά
δηέπνληαη απφ δηαθάλεηα θαη είλαη ζαθή γηα ηνπο θνηηεηέο. Γχν δηαθνξεηηθά πνζά δηδάθηξσλ κπνξνχλ
λα ρξεψλνληαη: ζε θνηηεηέο απφ ηελ Δπξψπε αθελφο θαη ζε θνηηεηέο απφ ηξίηεο ρψξεο αθεηέξνπ. Γηα
ηνπο θαηφρνπο ππνηξνθίαο Erasmus Mundus, ηα δίδαθηξα πξέπεη λα θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηε
κέγηζηε ζπλεηζθνξά ζηηο δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζην EMMC πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππνηξνθία (βι.
4.4 θαησηέξσ). Καηά πεξίπησζε, ηζρχεη απαιιαγή απφ ηα δίδαθηξα ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ησλ
δηδάθηξσλ ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε απηή ζπλεηζθνξά

–

λα δηαζθαιίδεη φηη φινη νη πιήξεηο εηαίξνη είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ίδξπκα ππνδνρήο γηα
θνηηεηέο πξνγξάκκαηνο EMMC θαη λα πξνζθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ ECTS πνπ
πξνζδηνξίδεηαη παξαθάησ

–

λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο θνηηεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα πεξίνδν
θηλεηηθφηεηαο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ θνηλνπξαμία31.
Κάζε κία απφ ηηο ππνρξεσηηθέο απηέο πεξηφδνπο θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κειέηε/έξεπλα ή
ηζνδχλακε δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. επηηφπηα εξγαζία, εξγαζηήξηα, πξαθηηθή άζθεζε ή έξεπλα γηα πηπρηαθή
εξγαζία θ.ιπ.), ε νπνία λα αληηζηνηρεί ζε ηνπιάρηζηνλ 20 κνλάδεο ECTS γηα ηα EMMC κνλνεηνχο
δηάξθεηαο θαη 30 κνλάδεο ECTS γηα φζα δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν

–

λα πξνβιέπεη, αλεμαηξέησο ηεο γιψζζαο δηδαζθαιίαο, ηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ δχν επξσπατθψλ γισζζψλ
νκηινχκελσλ ζηηο ρψξεο πνπ επηζθέπηνληαη νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην
πιαίζην ηνπ EMMC θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, λα πξνζθέξνπλ γισζζηθή πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε
ζηνπο θνηηεηέο, ηδίσο κε καζήκαηα πνπ νξγαλψλνπλ ηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα

–

λα εγγπάηαη ηελ απνλνκή, εθ κέξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο, θνηλψλ, δηπιψλ ή πνιιαπιψλ πηπρίσλ (πνπ
θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ) ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη
επηηπρψο ηηο ζπνπδέο ηνπο32. Ηδηαίηεξα πξνσζνχληαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ απνλνκή
θνηλψλ πηπρίσλ. Σν πηπρίν απηφ / Σα πηπρία απηά πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ή λα πηζηνπνηνχληαη απφ
ηηο επξσπατθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο ηα ζπκκεηέρνληα ηδξχκαηα είλαη εγθαηεζηεκέλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε
πξνυπφζεζε επηιεμηκφηεηαο πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηε ζηηγκή ηεο εγγξαθήο ησλ
πξψησλ θνηηεηψλ Erasmus Mundus33. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ελδέρεηαη λα θαηαξγεζεί ε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Erasmus Mundus

31

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη νη ξπζκίζεηο θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηξφπν ψζηε λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο
θνηηεηέο ηξίησλ ρσξψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ην ζχλνιν ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο EMMC ζηελ Δπξψπε.
Σα δηπιά ή πνιιαπιά πηπρία νξίδνληαη σο δχν ή πεξηζζφηεξα εζληθά δηπιψκαηα πνπ απνλέκνληαη επηζήκσο απφ δχν ή
πεξηζζφηεξα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν θνηλφ πηπρίν
νξίδεηαη σο εληαίν δίπισκα πνπ απνλέκεηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ
νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Οη αηηνχληεο θαινχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ Δζληθή Γνκή Erasmus Mundus ηεο ρψξαο ηνπο ψζηε λα ιάβνπλ
πιεξνθφξεζε θαη βνήζεηα ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζηελ εθάζηνηε ρψξα.
29

32

33

–

λα έρεη ζεζπίζεη αζθαιηζηηθή ξχζκηζε πνπ λα εγγπάηαη ηελ επαξθή θάιπςε ησλ θνηηεηψλ ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο, ηξαπκαηηζκνχ, αζζέλεηαο θ.ιπ. γηα φζν δηάζηεκα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα EMMC34

–

λα πξνβιέπεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα παξέρεη βνήζεηα ζηνπ θνηηεηέο ηεο θαηεγνξίαο Α θαη ζηνπο
αθαδεκατθνχο απφ ηξίηεο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηαμηδησηηθέο ζεσξήζεηο
θαη άδεηεο παξακνλήο35

–

λα αλαπηχζζεη θνηλή θαη ζαθή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, ηδίσο κε κέζα φπσο έλαο εηδηθφο δηθηπαθφο ηφπνο γηα ην EMMC, ν νπνίνο ζα
αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζην πξφγξακκα Erasmus Mundus θαη ζα παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αθαδεκατθέο, νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο πηπρέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο

–

λα βαζίδεηαη ζε ζπκθσλία EMMC πνπ ππνγξάθεηαη απφ ην θαηάιιειν δηνηθνχλ φξγαλν ηνπ ΑΔΗ
εηαίξνπ θαη θαιχπηεη ηηο ζρεηηθφηεξεο πηπρέο ηεο πινπνίεζεο, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο
παξαθνινχζεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο

–

λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο ηνπο θνηηεηέο (π.ρ. δηεζλέο γξαθείν, ζηέγαζε,
θαζνδήγεζε, βνήζεηα κε ηηο ηαμηδησηηθέο ζεσξήζεηο θ.ιπ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φπνπ είλαη
απαξαίηεην, ππεξεζηψλ πξνο δηεπθφιπλζε κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ θαηφρσλ ππνηξνθηψλ, θαζψο θαη
φζσλ απφ απηνχο έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο.

Παξφηη ηα πξνγξάκκαηα EMMC κπνξνχλ λα αθνξνχλ νπνηνλδήπνηε αθαδεκατθφ θιάδν, απφ
κεκνλσκέλνπο ηνκείο εηδίθεπζεο έσο επξχηεξνπο ηνκείο κειέηεο, νη αηηνχληεο θαινχληαη λα
ζπκβνπιεχνληαη ηελ εηήζηα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο
ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην εθάζηνηε έηνο.
Οη θνηηεηέο ησλ EMMC πνπ ιακβάλνπλ ππνηξνθία Erasmus Mundus πξέπεη:
–

λα δεζκεχνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη
απφ ηελ θνηλνπξαμία ζηε ζπκθσλία θνηηεηή36. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε ππνηξνθία κπνξεί λα
αθπξσζεί

–

λα δηαλχνπλ ηελ πεξίνδν ζπνπδψλ ηνπο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηνπο πιήξεηο εηαίξνπο πνπ εδξεχνπλ ζε
δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο. Οη θάηνρνη ππνηξνθηψλ θαηεγνξίαο B πνπ δηαλχνπλ κέξνο ηεο
πεξηφδνπ ηνπ νηθείνπ EMMC ζηε ρψξα ζηελ νπνία έιαβαλ ην ηειεπηαίν πηπρίν ηνπο37, πξέπεη λα
επηζθεθζνχλ ηνπιάρηζηνλ άιιεο δχν ρψξεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη ππνρξεσηηθέο
πεξίνδνη θηλεηηθφηεηαο δελ κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη απφ εηθνληθή θηλεηηθφηεηα νχηε θαη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηδξχκαηα εθηφο ηεο θνηλνπξαμίαο

–

λα δηαλχνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηφδνπ κειέηεο/δηδαζθαιίαο/έξεπλαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο
πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ θνηλνπξαμία. Ωζηφζν, εάλ ε θνηλνπξαμία ηνπ EMMC πεξηιακβάλεη εηαίξνπο
απφ ηξίηεο ρψξεο (είηε πιήξεηο είηε ζπλδεδεκέλνπο):
–

34

35
36

37

νη
θάηνρνη
ππνηξνθηψλ
θαηεγνξίαο
A
κπνξνχλ
λα
δηαλχνπλ
κηα
πεξίνδν
κάζεζεο/θαηάξηηζεο/έξεπλαο/επηηφπηαο εξγαζίαο κέγηζηεο δηάξθεηαο ελφο ηξηκήλνπ (3 κήλεο ή ην
ηζνδχλακν 15 κνλάδσλ ECTS) ζηηο ηξίηεο απηέο ρψξεο, ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ελφο απφ ηνπο
εηαίξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο θαη κφλν εθφζνλ ε ρψξα απηή δελ είλαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ θνηηεηή.

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ειάρηζηε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηε δηεχζπλζε:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
Βι. νδεγία 2004/114/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2004.
Παξαδείγκαηα ζπκθσληψλ θνηηεηή δηαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practices_en.php. Σα παξαδείγκαηα απηά παξέρνληαη ελδεηθηηθά θαη ν
Οξγαληζκφο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο.
Οη θνηηεηέο κε θνηλφ, πνιιαπιφ ή δηπιφ πηπρίν κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κφλνη ηνπο ηε ρψξα απνλνκήο.
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Οη πεξίνδνη πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ή δηαλχνληαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ
θνηηεηή δελ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ηελ ππνηξνθία ηνπ EMMC.
–

νη θάηνρνη ππνηξνθηψλ θαηεγνξίαο B κπνξνχλ λα δηαλχνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηξίκελν ή ην
ηζνδχλακν ηνπιάρηζηνλ 15 κνλάδσλ ECTS θαη έσο ην ήκηζπ ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ ηνπο ζηηο ηξίηεο απηέο ρψξεο, ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ελφο απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο
θνηλνπξαμίαο. Οη πεξίνδνη πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα δελ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη
απφ ηελ ππνηξνθία ηνπ EMMC.

Γηα ηηο ππνηξνθίεο ακθφηεξσλ ησλ θαηεγνξηψλ Α θαη Β, ε δηάξθεηα ελφο ηξηκήλνπ (15 κνλάδεο ECTS)
πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε κία ζπλερφκελε παξακνλή ζηνλ νηθείν πιήξε/ζπλδεδεκέλν εηαίξν ζηελ ηξίηε
ρψξα.
Οη αθαδεκατθνί ησλ EMMC πνπ ιακβάλνπλ ππνηξνθία Erasmus Mundus πξέπεη:
–

λα δεζκεχνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο∙

–

λα δηαλχνπλ πεξίνδν παξακνλήο ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδσλ θαη έσο ηξηψλ κελψλ ζηα ΑΔΗ εηαίξνπο∙

–

λα αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο/έξεπλαο/επνπηείαο θνηηεηψλ:
–

ζηα επξσπατθά ΑΔΗ εηαίξνπο (γηα ηνπο αθαδεκατθνχο απφ ηξίηεο ρψξεο)

–

ζηα ΑΔΗ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ σο πιήξεηο ή ζπλδεδεκέλνη εηαίξνη (γηα ηνπο επξσπαίνπο
αθαδεκατθνχο).

–

λα πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλε πξνζηηζέκελε αμία γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη ηνπο θνηηεηέο (κε
ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ, ηε δηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα ή εξγαζηήξηα,
ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαζνδήγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη κειέηεο ησλ θνηηεηψλ, ηελ
εμέηαζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, ηελ πξνεηνηκαζία λέσλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θ.ιπ.)∙

–

λα ζπλεηζθέξνπλ, θαηφπηλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο σο επηζθέπηεο αθαδεκατθνί, ζηελ πξνψζεζε θαη
δηάδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Mundus γεληθά θαη ηνπ ζρεηηθνχ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
EMMC εηδηθφηεξα, ζην ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο.

4.3

EMMC – ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ

Ζ επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ EMMC γίλεηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ πνπ δηνξγαλψλεηαη
απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξφηαζεο απφ αθαδεκατθή θαη
νξγαλσηηθή άπνςε. Ζ αμηνιφγεζε απηή βαζίδεηαη ζηα εμήο πέληε θξηηήξηα ρνξήγεζεο (γηα θάζε θξηηήξην
ρνξήγεζεο, ε αίηεζε ζα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζε
θαζέλα απφ ηα ζρεηηθά ζέκαηα):
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Κπιηήπια

Βαπύηηηα

Αθαδεκατθή πνηφηεηα

30%

Οινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο

25%

Μέηξα δηαρείξηζεο, πξνβνιήο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο

20%

Γηεπθνιχλζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ζπλέρεηα

15%

Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε

10%

ύνολο

100%

Αθαδεκατθή πνηφηεηα (30% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Με βάζε ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, νη αηηνχληεο πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο πξφηαζήο ηνπο
γηα ην EMMC απφ αθαδεκατθή ζθνπηά, θαζψο θαη ηε δπλεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ αξηζηεία, ζηελ
θαηλνηνκία θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
Οινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (25% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Σν θξηηήξην ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην EMMC ζα πινπνηεζεί απφ ηα ηδξχκαηα εηαίξνπο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξαθηηθή
πινπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζψο θαη ηνπο κεραληζκνχο επηινγήο, ππνδνρήο θαη
εμέηαζεο ησλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη αλαγλψξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.
Μέηξα δηαρείξηζεο, πξνβνιήο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (20% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θνηλνπξαμία πξνηίζεηαη λα
δηαρεηξηζηεί ην πξφγξακκα EMMC πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή
πινπνίεζή ηνπ.
Γηεπθνιχλζεηο θαη ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ (15% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Με βάζε ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δίδεηαη ζηηο ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλζεηο πνπ
πξνζθέξνληαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αηηνχζεο
θνηλνπξαμίεο πξνηίζεληαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ απηψλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ EMMC.
Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε (10% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο38)
Με βάζε ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, ηα αηηνχληα EMMC πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο γηα ηε
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ηελ αμηνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θνηλνπξαμία πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο (απφ άπνςε
πεξηερνκέλνπ θαη δηνηθεηηθήο δνκήο) θαη ε ηαθηηθή βειηίσζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηνχο
πινπνίεζήο ηνπ.

4.4

EMMC – ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

Οηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ζηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο EMMC

38

Οη αηηνχληεο πξέπεη επίζεο λα ζπκβνπιεχνληαη ην Δπξσπατθφ Μεηξψν Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο γηα ηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε ζηε δηεχζπλζε http://www.eqar.eu
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Κάζε ζρέδην κπνξεί λα νδεγεί ζηελ απνλνκή κίαο κφλν επηρνξήγεζεο απφ ηελ ΔΔ ζηνλ θάζε ηειηθφ
δηθαηνχρν (θνηλνπξαμία, θνηηεηή ή αθαδεκατθφ) γηα ην ίδην θνηλφ πξφγξακκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ζ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ζηηο δαπάλεο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ EMMC ζα
αληηζηνηρεί ζε πάγην πνζφ 30.000 επξψ αλά πεξίνδν ιεηηνπξγίαο (δειαδή 10.000 επξψ αλά ζπκκεηέρνλ
ΑΔΗ, κε κέγηζην πνζφ ηα 30.000 επξψ).
Δπηπιένλ, θάζε ππνηξνθία θνηηεηή ζα πεξηιακβάλεη κέγηζην πνζφ, ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο ην θαζεαπηφ
πνζφ ηεο ππνηξνθίαο, ην νπνίν ζα πξννξίδεηαη σο ζπλεηζθνξά ζηα έμνδα ζπκκεηνρήο ηνπ θνηηεηή ζην
πξφγξακκα EMMC (βι. Πίνακα αηομικών ςποηποθιών EMMC θαησηέξσ).
Ο δηθαηνχρνο δελ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πάγηνπ πνζνχ ή ηε
ζπλεηζθνξά ηεο ππνηξνθίαο ζηα έμνδα ηνπ EMMC.
Αηνκηθέο ππνηξνθίεο
Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηε σοπήγηζη αηομικών ςποηποθιών Erasmus Mundus ζε
θοιηηηέρ και ακαδημαφκούρ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ επηιεγκέλσλ πξνγξακκάησλ EMMC.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθαλήο θαη αληηθεηκεληθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ, ηα
επηιεγκέλα πξνγξάκκαηα EMMC πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηνλ Οξγαληζκφ, ζην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο, κηα νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ
θνηηεηψλ ηνπο πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο πξψηεο εηδηθήο ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο39.
Οι ενδιαθεπόμενοι πος θέλοςν να ςποβάλοςν αίηηζη για ςποηποθία EMMC ππέπει να ζςμβοςλεύονηαι
ηον καηάλογο ηυν επιλεγμένυν μεηαπηςσιακών ππογπαμμάηυν και ηιρ λεπηομεπείρ πληποθοπίερ πος
διαηίθενηαι από ηον δικηςακό ηόπο ηος μεηαπηςσιακού ππογπάμμαηορ(ηυν) ηηρ επιλογήρ ηοςρ.
Τπνηξνθίεο Erasmus Mundus ζα ρνξεγνχληαη ζε θνηηεηέο θαη αθαδεκατθνχο γηα θάζε κία απφ ηηο πέληε
πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο EMMC. Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ γηα θάζε θαηεγνξία
πξνζψπσλ (θνηηεηέο απφ ηηο θαηεγνξίεο A θαη B, θαζψο θαη αθαδεκατθνί απφ ηξίηεο ρψξεο θαη, θαηά
πεξίπησζε, απφ ηελ Δπξψπε) ζα θαζνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζηα επηιεγκέλα
πξνγξάκκαηα EMMC ην θζηλφπσξν ηεο ρξνληάο πνπ πξνεγείηαη ηνπ ζρεηηθνχ αθαδεκατθνχ έηνπο.
Δλδεηθηηθά, ν αξηζκφο απηφο ζα θπκαίλεηαη πηζαλφηαηα κεηαμχ 7 θαη 17 ππνηξνθηψλ γηα θνηηεηέο (αλάινγα
κε ηελ «παιαηφηεηα» ηνπ EMMC), κεηαμχ 36 θαη 48 ππνηξνθηψλ γηα αθαδεκατθνχο απφ ηξίηεο ρψξεο, φπσο
θαη γηα επξσπαίνπο αθαδεκατθνχο αληίζηνηρα (εάλ ε θνηλνπξαμία πεξηιακβάλεη πιήξεηο θαη/ή
ζπλδεδεκέλνπο εηαίξνπο απφ ηξίηεο ρψξεο).
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ελψ νη ππνηξνθίεο θαηεγνξίαο Α πξέπεη λα ζεσξνχληαη «πλήπειρ ςποηποθίερ », νη
νπνίεο θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δαπάλεο ηνπ θνηηεηή θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηελ
Δπξψπε, νη αληίζηνηρεο ηεο θαηεγνξίαο Β πξέπεη λα ινγίδνληαη σο «οικονομική ζςνειζθοπά» ζηηο δαπάλεο
ηνπ θνηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε πξφγξακκα EMMC.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ πςειψλ αθαδεκατθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη
γεσγξαθηθή πνιπκνξθία κεηαμχ θνηηεηψλ/αθαδεκατθψλ, νη θνηλνπξαμίεο EMMC πξέπεη λα πιεξνχλ ηα
αθφινπζα βαζηθά θξηηήξηα θαηά ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ/αθαδεκατθψλ γηα ππνηξνθίεο Erasmus Mundus:
–

Μέρξη δχν θνηηεηέο απφ φζνπο επηιέγνληαη γηα ππνηξνθία EMMC κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ ίδηα
εζληθφηεηα.

–

Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζε αθαδεκατθνχο απφ ην ίδην ΑΔΗ πξέπεη λα θαιχπηεη
κέγηζηε δηάξθεηα ηξηψλ κελψλ (ήηνη ην ηζνδχλακν 6 ππνηξνθηψλ ησλ 2 εβδνκάδσλ).

39

Βι. http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php
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–

Οη αθαδεκατθνί δελ δχλαληαη λα ιάβνπλ ππνηξνθία γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 3 κελψλ (ήηνη έσο 6
ππνηξνθίεο ησλ 2 εβδνκάδσλ).

Δάλ ηπρφλ θνηλνπξαμίεο επηζπκνχλ λα απνθιίλνπλ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, πξέπεη λα ιακβάλνπλ
πξνεγνχκελε ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ Οξγαληζκφ.
Πίνακαρ ςποηποθιών
Τποηποθίερ καηηγοπίαρ Τποηποθίερ καηηγοπίαρ
A
Β

I

πλεηζθνξά ζηα έμνδα
ηαμηδηνχ,
εγθαηάζηαζεο,
έθδνζεο ηαμηδησηηθήο
ζεψξεζεο θαη ζε
άιινπ είδνπο έμνδα

4 000 επξψ γηα κνλνεηή
EMMC θαη 8 000 επξψ
γηα πξνγξάκκαηα
δηάξθεηαο άλσ ηνπ ελφο
έηνπο

3 000 επξψ - κφλν εθφζνλ
ην EMMC πεξηιακβάλεη
πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο ζε
πιήξε/ζπλδεδεκέλν
εηαίξν απφ ηξίηε ρψξα

4 000 επξψ / εμάκελν

2 000 επξψ / εμάκελν

II

Μέγηζηε ζπλεηζθνξά
ζηα έμνδα ζπκκεηνρήο
ζην EMMC (ζπκπεξ.
αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο) 40

III

Μεληαίν επίδνκα41

1 000 επξψ / κήλα

500 επξψ / κήλα

Δπίδνκα δηαβίσζεο
(ζπκπεξ. εμφδσλ
ηαμηδίνπ)
IV

Τποηποθίερ
ακαδημαφκών

1 200 επξψ /
εβδνκάδα γηα
δηάζηεκα ειάρηζηεο
δηάξθεηαο 2
εβδνκάδσλ θαη
κέγηζηεο δηάξθεηαο 3
κελψλ αλά
αθαδεκατθφ

Γηα ππνηξνθίεο θαηεγνξίαο Α: Σν ειάρηζην πνζφ ππνηξνθίαο γηα ηνπο θνηηεηέο είλαη 14 000 επξψ γηα
δεθάκελν EMMC (π.ρ. απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο «λ» έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ έηνπο «λ+1»εάλ ε ζπλεηζθνξά
ζηα έμνδα ζπκκεηνρήο ζην EMMC είλαη 0 επξψ. Δάλ ε ζπλεηζθνξά ζηα έμνδα ζπκκεηνρήο θηάλεη ζην
κέγηζην φξην ησλ 4 000 αλά εμάκελν, ηφηε ην κέγηζην πνζφ ππνηξνθίαο γηα ηνπο θνηηεηέο είλαη € 48.000
επξψ γηα δηεηέο (/24κελν) EMMC.
Γηα ππνηξνθίεο θαηεγνξίαο B: Σν ειάρηζην πνζφ ππνηξνθίαο γηα ηνπο θνηηεηέο είλαη 5 000 επξψ γηα
δεθάκελν EMMC ρσξίο θηλεηηθφηεηα ζε ηξίηε ρψξα, εάλ ε ζπλεηζθνξά ζηα έμνδα ζπκκεηνρήο ζην EMMC
είλαη 0 επξψ. Σν κέγηζην πνζφ ππνηξνθίαο γηα ηνπο θνηηεηέο είλαη 23 000 επξψ γηα δηεηέο EMMC κε
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Ωο «έμνδα ζπκκεηνρήο» πξέπεη λα ινγίδνληαη νπνηαδήπνηε ππνρξεσηηθά δηνηθεηηθά/ιεηηνπξγηθά έμνδα ηα νπνία ζπλδένληαη κε
ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζην πξφγξακκα EMMC (π.ρ. έμνδα βηβιηνζήθεο, εξγαζηεξίσλ, δηδάθηξσλ, θνηλσληθήο αζθάιηζεο
θαη αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θιπ.). Οπνηαδήπνηε άιια έμνδα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα ρξεσζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ θνηηεηή
(π.ρ. ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο επηηφπηαο εξγαζίαο), είηε ππνρξεσηηθά, πξναηξεηηθά είηε νηθεηνζειψο, πξέπεη λα
γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ ππνςήθην θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
Ο αξηζκφο ησλ κεληαίσλ επηδνκάησλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ην δηάζηεκα
ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ αλάκεζα ζε δχν αθαδεκατθά έηε, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε.
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θηλεηηθφηεηα ζε πιήξε/ζπλδεδεκέλν εηαίξν ζε ηξίηε ρψξα, εάλ ε ζπλεηζθνξά ζηα έμνδα ζπκκεηνρήο θηάλεη
ζην κέγηζην φξην ησλ 2 000 αλά εμάκελν.
Γηα ππνηξνθίεο αθαδεκατθψλ: ην ειάρηζην πνζφ ππνηξνθίαο γηα θάζε αθαδεκατθφ είλαη 2 400 επξψ γηα
παξακνλή δχν εβδνκάδσλ θαη ην κέγηζην είλαη 14 400 επξψ γηα παξακνλή ηξηψλ κελψλ.
Σα πνζά ησλ ππνηξνθηψλ θαηαβάιινληαη ζηηο θνηλνπξαμίεο EMMC ζην πιαίζην εηδηθψλ ζπκθσληψλ
επηρνξήγεζεο πνπ ζπλάπηνληαη γηα θάζε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο42.
Δίλαη επζχλε ηεο θνηλνπξαμίαο λα δηαζθαιίδεη ηελ θαηαβνιή ηεο ππνηξνθίαο ζηνλ θνηηεηή/αθαδεκατθφ κε
ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
o

Σν Ποζό I (Σςνειζθοπά ζηα έξοδα ηαξιδιού, εγκαηάζηαζηρ, έκδοζηρ ηαξιδιυηικήρ θεώπηζηρ και ζε λοιπά
πποζυπικά έξοδα ηος θοιηηηή) πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη:
o Γηα ηηο ςποηποθίερ καηηγοπίαρ A, ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο, είηε εθάπαμ (γηα ηα
πξνγξάκκαηα EMMC πνπ δηαξθνχλ έλα αθαδεκατθφ έηνο) είηε ζε δχν δφζεηο (γηα ηα πξνγξάκκαηα
EMMC κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο)
o Γηα ηηο ςποηποθίερ καηηγοπίαρ Β, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο πεξηφδνπ θηλεηηθφηεηαο ζηελ ηξίηε
ρψξα.

o

Σν Ποζό II (Μέγιζηη ζςνειζθοπά ζηα έξοδα ζςμμεηοσήρ ζηο EMMC – ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ
αζθαλιζηικήρ κάλςτηρ) κπνξεί λα εηζπξάηηεηαη απεπζείαο απφ ηελ θνηλνπξαμία EMMC ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν θνηηεηήο έρεη ππνγξάςεη «ζπκθσλία θνηηεηή» κε ηελ θνηλνπξαμία ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη ζαθψο ην πνζφ θαη νη δαπάλεο πνπ θαιχπηνληαη. Παξφηη ε θνηλνπξαμία EMMC είλαη
ειεχζεξε λα νξίδεη ην θαηάιιειν πνζφ ησλ εμφδσλ ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα ρξεψλεηαη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ, νη θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα
ιακβάλνπλ ππφςε ην πνζφ ηεο κέγηζηεο ζπλεηζθνξά ηεο ππνηξνθίαο ζηα ζπγθεθξηκέλα έμνδα. ε
πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ησλ δηδάθηξσλ πνπ θαζηεξψλνληαη απφ ηελ θνηλνπξαμία ππεξβαίλεη ην πνζφ
απηφ, νη θάηνρνη ππνηξνθηψλ Erasmus Mundus πξέπεη λα κπνξνχλ λα επσθεινχληαη απφ απαιιαγή
δηδάθηξσλ.

o

Σν Ποζό III (Μηνιαίο επίδομα) πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζε κεληαία βάζε θαη εηο ην αθέξαην ζηνλ
πξνζσπηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θνηηεηή.

o

Σν Ποζό IV (Επίδομα διαβίυζηρ (ζςμπεπιλαμβανομένυν εξόδυν ηαξιδίος)): ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ αθαδεκατθνχ.

Σν πνζφ ηεο ππνηξνθίαο ελδέρεηαη λα απμεζεί πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε ησλ πξφζζεησλ
εμφδσλ ησλ θνηηεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ νηθείεο θνηλνπξαμίεο EMMC πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ αλαιφγσο
ηνλ Οξγαληζκφ ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ αηηήζεψλ ηνπο γηα ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε θνηηεηέο.
Σα πξνγξάκκαηα EMMC πξέπεη λα είλαη ελήκεξα ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θνξνιφγεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο
αηνκηθέο ππνηξνθίεο ζηηο δηάθνξεο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο θαη λα ελεκεξψλνπλ αλάινγα ηνπο θαηφρνπο ησλ
ππνηξνθηψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ηα πξνγξάκκαηα EMMC θαινχληαη λα ζπκβνπιεχνληαη ηε
ζρεηηθή Δζληθή Γνκή Erasmus Mundus (βι. θαηάινγν ζην θεθάιαην 8).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο ππνηξνθίαο, ζπκβνπιεπζείηε ην Οηθνλνκηθφ
θαη δηνηθεηηθφ εγρεηξίδην ηνπ Erasmus Mundus πνπ δεκνζηεχεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ EACEA:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php
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Ζ πξψηε εηδηθή ζπκθσλία επηρνξήγεζεο γηα ηα λέα πξνγξάκκαηα EMMC θαηαξηίδεηαη θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο πνπ
έπεηαη ηεο επηινγήο ηνπο απφ ηνλ Οξγαληζκφ.
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4.5

EMMC – ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

πκθσλία-πιαίζην ζχκπξαμεο
Δθφζνλ ε πξφηαζε γηα πξφγξακκα EMMC επηιεγεί, ν Οξγαληζκφο ζπλάπηεη πεληαεηή ζςμθυνία-πλαίζιο
ζύμππαξηρ κε ηνλ ζπληνληζηηθφ νξγαληζκφ. Ζ ζπκθσλία απηή ζπλάπηεηαη γηα πεξίνδν πέληε εηψλ κε ηελ
επηθχιαμε ηεο ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γξάζεο 1 Α πέξαλ ηνπ 2013. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, νη θνηλνπξαμίεο ησλ επηιεγκέλσλ EMMC δεζκεχνληαη γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο ζχλζεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ππφ ηε
κνξθή πνπ έρεη εγθξηζεί (κε ηελ επηθχιαμε, βεβαίσο, ηπρφλ ελεκεξψζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ ζηηο αλάγθεο).
Οη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ θνηλνπξαμηψλ –π.ρ. ζπκπεξίιεςε πιήξσλ εηαίξσλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζε
πθηζηάκελν πξφγξακκα EMMC– ή ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο δνκήο ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ (ζε αληηπαξαβνιή πξνο ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ επηκέξνπο πεξηερνκέλσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ) πξέπεη λα έρνπλ δεηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ Οξγαληζκφ θαη λα έρνπλ εγθξηζεί
επηζήκσο απφ απηφλ ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο ηξνπνπνίεζεο. Δθφζνλ εγθξηζνχλ, νη αιιαγέο απηέο
ηζρχνπλ απφ ηελ επφκελε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δηδηθέο ζπκθσλίεο επηρνξήγεζεο
ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ζχκπξαμεο, ειδικέρ ζςμθυνίερ επισοπήγηζηρ ζα ζπλάπηνληαη ζε
εηήζηα βάζε πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνπλ θάζε κία απφ ηηο πέληε πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ EMMC. Ζ εηδηθή
ζπκθσλία επηρνξήγεζεο ζα θαιχπηεη ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά γηα ηηο δαπάλεο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο
ηεο θνηλνπξαμίαο (πάγην πνζφ 30 000 επξψ), θαζψο θαη ηηο αηνκηθέο ππνηξνθίεο Erasmus Mundus πνπ
ρνξεγνχληαη ζε θνηηεηέο θαη αθαδεκατθνχο γηα θάζε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.
Ζ πινπνίεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζα επαλεμεηάδεηαη ηαθηηθά κέζσ ησλ εθζέζεσλ γηα ηηο
εηδηθέο ζπκθσλίεο επηρνξήγεζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ ζπληνληζηηθφ νξγαληζκφ εθ κέξνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο EMMC. Ζ απφθαζε γηα ηελ αλαλέσζε ή κε εηδηθψλ ζπκθσληψλ ζα βαζίδεηαη ζην θαηά πφζν
ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο Erasmus Mundus, ζην θαηά πφζν νη ππφηξνθνη Erasmus Mundus παξαθνινχζεζαλ ην
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη ζην θαηά πφζν ηεξήζεθαλ νη πςειέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο.
ε πεξίπησζε θαηαθαλνχο κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο πςειήο πνηφηεηαο, ν Οξγαληζκφο
κπνξεί λα αξλεζεί λα αλαλεψζεη ηελ επηρνξήγεζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο EMMCή
αθφκε θαη λα δεηήζεη επηζηξνθή πνζψλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί. Πξνο ηνχην ελδέρεηαη
λα δεηεζεί ε γλψκε ηεο αξκφδηαο Δζληθήο Γνκήο θαη, πηζαλφλ, θαηφρσλ ππνηξνθηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα EMMC.
Καηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο
Ζ επηρνξήγεζε Erasmus Mundus πνπ θαιχπηεη ηφζν ηε ζπλεηζθνξά ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο EMMC φζν θαη ηηο ππνηξνθίεο ησλ θνηηεηψλ θαη αθαδεκατθψλ θαηαβάιιεηαη ζηελ
θνηλνπξαμία ζε δχν δφζεηο πξνρξεκαηνδφηεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζην λα εμαζθαιίζνπλ ζηνλ δηθαηνχρν
απφζεκα κεηξεηψλ:
–

ε πξψηε πιεξσκή πξνρξεκαηνδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην 80% ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηα κνλνεηή
πξνγξάκκαηα EMMC ή ζην 70% γηα ηα πξνγξάκκαηα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο εηήζηαο εηδηθήο ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Ζ πιεξσκή
απηή γίλεηαη εληφο δηαζηήκαηνο 45 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ (ν Οξγαληζκφο) ππνγξάθεη ηε ζπκθσλία θαη έρνπλ ιεθζεί φιεο νη απαξαίηεηεο
εγγπήζεηο,
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–

ε δεχηεξε πιεξσκή πξνρξεκαηνδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ππφινηπν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο
θαηαβάιιεηαη αθφηνπ ν Οξγαληζκφο έρεη ιάβεη επίζεκν αίηεκα πιεξσκήο απφ ηνλ δηθαηνχρν, ν νπνίνο
βεβαηψλεη φηη πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 70% ηεο πξψηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί.

πκθσλία θνηλνπξαμίαο EMMC
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε ζεζκηθή δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ΑΔΗ ζην πξφγξακκα
EMMC, πξέπεη λα ππνγξάθεηαη ζςμθυνία EMMC απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ζρεηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ
ζπκθσλία απηή πξέπεη λα θαιχπηεη, κε ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ αθξίβεηαο, φιεο ηηο αθαδεκατθέο,
δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε, ηε δηαρείξηζε,
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ EMMC, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ αηνκηθψλ
ππνηξνθηψλ.
Γηα ηα λέα πξνγξάκκαηα EMMC, αληίγξαθν ηεο ζπκθσλίαο απηήο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ
πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο πξψηεο εηδηθήο ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο.
πκθσλία θνηηεηή
Ζ δηαζθάιηζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ θνηηεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο EMMC
είλαη επζχλε ηεο θνηλνπξαμίαο. Πξνθεηκέλνπ λα εγγπψληαη ηελ απαξαίηεηε δηαθάλεηα ησλ θαλφλσλ
ζπκκεηνρήο ζην EMMC, νη θνηλνπξαμίεο νθείινπλ λα νξίδνπλ ζαθψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ θνηηεηή φζνλ αθνξά ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο ζην πιαίζην ηνπ Erasmus Mundus κέζσ ζςμθυνίαρ
θοιηηηή, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ
ζπκθσλία απηή πξέπεη λα νξίδεη κε ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ αθξίβεηαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο
ακθφηεξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη λα θαιχπηεη δεηήκαηα φπσο:
o

ηα έμνδα ζπκκεηνρήο πνπ ρξεψλνληαη ζην θνηηεηή, ηη θαιχπηνπλ θαη (θαηά πεξίπησζε) ηη δελ
θαιχπηνπλ

o

νη ζεκαληηθφηεξεο εκεξνκελίεο ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, καδί κε ηηο
εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο

o

ε θχζε ησλ εμεηάζεσλ/δνθηκαζηψλ θαη ην ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ

o

νη ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο/ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ, νη αθαδεκατθέο επηδφζεηο ηνπο, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο απφ ηε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ
απηψλ.

Οη θάηνρνη ππνηξνθηψλ Erasmus Mundus πνπ απνθαζίδνπλ λα απνζχξνπλ ηελ αίηεζή ηνπο πξηλ ή θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ηνπο ή πνπ απνθιείνληαη απφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ιφγσ ειιηπψλ ή
αλεπαξθψλ επηδφζεσλ, πξέπεη -κεηά απφ θαηάιιειε ελεκέξσζε/πξνεηδνπνίεζε απφ ηελ θνηλνπξαμία- λα
δηαθφπηνπλ ηηο ππνηξνθίεο ηνπο. Αληίγξαθν ηεο ζπκθσλίαο απηήο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ
πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο πξψηεο εηδηθήο ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο.
Τπνδείγκαηα ηεο ζςμθυνίαρ-πλαιζίος ζύμππαξηρ θαη ηεο ειδικήρ ζςμθυνίαρ επισοπήγηζηρ, καδί κε ηα
παξαξηήκαηά ηνπο, δηαηίζεληαη κέζσ ηεο ελφηεηαο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Erasmus Mundus γηα ηνπο
δηθαηνχρνπο (βι. http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php).
Ζ ζειίδα "νξζψλ πξαθηηθψλ" ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ παξέρεη επίζεο παξαδείγκαηα ζπκθσληψλ EMMC θαη
ζπκθσληψλ θνηηεηή, θαζψο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα έγγξαθα απηά.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practices_en.php
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4.6

EMMC – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ
ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα ζηνηρεία ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 3.3, νη αηηήζεηο EMMC πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ
Οξγαληζκφ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη επίζεο ζε φιεο ηηο Δζληθέο Γνκέο Erasmus Mundus ησλ επξσπατθψλ
ρσξψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ηνπο πιήξεηο εηαίξνπο ζηελ πξνηεηλφκελε θνηλνπξαμία (βι. θαηάινγν ζην
θεθάιαην 8).
Σα πξνγξάκκαηα EMMC πνπ έρνπλ ήδε επσθειεζεί απφ θχθιν πεληαεηνχο ρξεκαηνδφηεζεο θαη επηζπκνχλ
λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα λέν θχθιν πεληαεηνχο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Erasmus Mundus πξέπεη λα
θαηαζέζνπλ ηε λέα πξφηαζή ηνπο γηα EMMC πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνεγείηαη ηεο
πέκπηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπο.
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα
Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο αηηνχληεο φηη ην αθφινπζν ρξνλνδηάγξακκα είλαη κφλν ελδεηθηηθφ θαη ελδέρεηαη λα
αιιάδεη ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ:
1)

Ννέκβξηνο/Γεθέκβξηνο ηνπ «έηνπο λ-2»: δεκνζίεπζε ηεο εηήζηαο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ
(κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηπρφλ άιιεο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζρεηηθφ έηνο επηινγήο).

2)

30 Απξηιίνπ43 ηνπ «έηνπο λ-1»: Πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ.

3)

Απφ Μάην έσο Ινχιην ηνπ «έηνπο λ-1»: αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ πξνηάζεσλ.

4)

επηέκβξηνο ηνπ «έηνπο λ-1»: θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηινγήο θαη απνζηνιή ησλ
ζπκθσληψλ-πιαηζίνπ ζχκπξαμεο ζηηο επηιερζείζεο θνηλνπξαμίεο EMMC.

5)

επηέκβξηνο ηνπ «έηνπο λ-1» έσο Φεβξνπάξην ηνπ «έηνπο λ»: εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη
πξνψζεζεο εθ κέξνπο ησλ θνηλνπξαμηψλ EMMC πνπ ζα ιάβνπλ αηηήζεηο ππνηξνθίαο απφ θνηηεηέο
γηα ακθφηεξεο ηηο θαηεγνξίεο Α θαη Β.

6)

Ννέκβξηνο ηνπ «έηνπο λ-1»: θνηλνπνηείηαη ζε φιεο ηηο θνηλνπξαμίεο EMMC ν αξηζκφο ησλ
δηαζέζηκσλ ππνηξνθηψλ γηα θνηηεηέο θαη αθαδεκατθνχο γηα θάζε θαηεγνξία (λέεο ππνηξνθίεο, θαζψο
θαη φζεο επηιέρζεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη εληφο ηνπ πεληαεηνχο
θχθινπ ηνπο).

7)

Σέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ «έηνπο λ»: νη θνηλνπξαμίεο EMMC ππνβάιινπλ ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπο
θαηαιφγνπο κε ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο θνηηεηηθέο ππνηξνθίεο ηεο θαηεγνξίαο Α θαη Β. Ο
Οξγαληζκφο επηθπξψλεη ηνπο θαηαιφγνπο θαη εηνηκάδεη ηα επίζεκα έγγξαθα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
δηαδηθαζίαο ησλ ηαμηδησηηθψλ ζεσξήζεσλ. Οη θνηλνπξαμίεο EMMC δελ ππνβάιινπλ ζηνλ Οξγαληζκφ
θαηαιφγνπο ησλ επηιεγκέλσλ αθαδεκατθψλ πνπ θαηαζέηνπλ αίηεζε ππνηξνθίαο Erasmus Mundus. Ζ
ηειεπηαία απηή επηινγή νξγαλψλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Erasmus Mundus κε πιήξε επζχλε
ησλ θνηλνπξαμηψλ, νη νπνίεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Erasmus Mundus ζε
εχζεην ρξφλν.

8)

Μάηνο ηνπ «έηνπο λ»: νη εηδηθέο ζπκθσλίεο επηρνξήγεζεο θαηαξηίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο
ζπκβαιιφκελνπο θαη ν Οξγαληζκφο εθηειεί ηελ πξψηε πιεξσκή ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
δηθαηνχρνπ.

9)

Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο (π.ρ. Αχγνπζηνο ηνπ «έηνπο λ»):
μεθηλνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ EMMC.

43

Δάλ ε 30ε Απξηιίνπ είλαη αξγία ή ζπκπίπηεη κε ζαββαηνθχξηαθν, ε πξνζεζκία ππνβνιήο εθπλέεη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα
ηνπ Απξηιίνπ.
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4.7

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΥΡΖΖ ΣΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ERASMUS MUNDUS
(ERASMUS MUNDUS BRAND NAME - EMBN)

Όπσο νξίδεηαη ζηελ ελφηεηα 3.5 «Γεκνζηφηεηα», ε αλαθνξά ζην πξφγξακκα Erasmus Mundus θαη ζηηο
ζρεηηθέο νλνκαζίεο –φπσο «Πξφγξακκα Mάζηεξ Erasmus Mundus (EMMC)», «Κνηλφ δηδαθηνξηθφ
πξφγξακκα Erasmus Mundus (EMJD)», «χκπξαμε Erasmus Mundus» ή «ρέδην Erasmus Mundus»– γηα
ηελ πξνψζεζε θαη δηάδνζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, πξέπεη λα αθνξά
απνθιεηζηηθά ηηο επηιερζείζεο πξνηάζεηο.
Ζ κφλε εμαίξεζε αθνξά εθείλα ηα πξνγξάκκαηα EMMC ηα νπνία ρξεκαηνδνηήζεθαλ γηα 5 ζπλαπηά έηε /
πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο αιιά ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο δελ αλαλεψζεθε γηα ιφγνπο αλεμάξηεηνπο απφ ηελ
πνηφηεηά ηνπο (π.ρ. γηα δεκνζηνλνκηθνχο ιφγνπο).
Γα λα κπνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα απηά λα ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νλνκαζία Erasmus Mundus,
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
1. λα έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξφγξακκα Erasmus Mundus ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε ζπλαπηά έηε
/πεξηφδνπο ηνπ EMMC
2. λα έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηεο Γξάζεο 1A, ε
βαζκνινγία ηεο νπνίαο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πξέπεη λα αληηζηνηρεί
ηνπιάρηζηνλ ζην 75% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο
3. λα δεζκεχνληαη επίζεκα σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γξάζεο 1 Α ηνπ Erasmus Mundus
φπσο νξίδεηαη ζηελ ελφηεηα 4.2.2 ηνπ παξφληνο νδεγνχ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο
πινπνίεζεο πνπ επέδεημαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο
4. λα απνδείμνπλ φηη νη αξκφδηνη εζληθνί θνξείο πηζηνπνίεζεο αλαγλσξίδνπλ ηνπο ηίηινπο (θνηλνχο,
δηπινχο ή πνιιαπινχο) πνπ πξφθεηηαη λα απνλεκεζνχλ ζηνπο επηηπρφληεο θνηηεηέο ζην ηέινο ηεο
πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πνπ αθνξά ε νλνκαζία Erasmus Mundus.
ε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ν Οξγαληζκφο ζα αθαηξεί απηνκάησο ηε
δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο νλνκαζίαο Erasmus Mundus ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πιεξνθφξεζεο ή πξνψζεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε παξαρψξεζε ηεο νλνκαζίαο Erasmus Mundus ιζσύει για μία μόνο πεπίοδο
λειηοςπγίαρ ηος ππογπάμμαηορ (ειζαγυγή θοιηηηών) θαη μποπεί να ανανευθεί μόνο μία θοπά, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρεη ππνβιεζεί λέα αίηεζε ηεο Γξάζεο 1 ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο πξφζθιεζεο ππνβνιήο
πξνηάζεσλ ηεο Γξάζεο 1 ηνπ Erasmus Mundus θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη νη ηέζζεξηο
πξνυπνζέζεηο EMBN πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Δάλ κεηά απφ δχν ζπλαπηέο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ππφ ηελ νλνκαζία Erasmus Mundus ην EMMC δελ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα θνηλά
πξνγξάκκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε, ηφηε πξέπεη λα απαιεηθζεί απφ ην πιηθφ πιεξνθφξεζεο
θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλνπξαμίαο θάζε αλαθνξά ζην Erasmus Mundus.
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5

ΓΡΑΖ 1B: ΚΟΗΝΑ
MUNDUS (EMJD)

5.1

ΔΗΑΓΩΓΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ERASMUS

ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, ν ηνκέαο ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ
δηαλχεη κηα πεξίνδν έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, ν ξπζκφο θαη ε θχζε ησλ νπνίσλ
πνηθίιεη αλάινγα κε ηε ρψξα, ηνλ ηχπν ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή ην εθάζηνηε γλσζηηθφ
αληηθείκελν.
Παξφηη δελ πθίζηαηαη επξσπατθή ζπλαίλεζε γηα έλα εληαίν «κνληέιν δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο» ή γηα
νπνηνπδήπνηε είδνπο «επξσπατθφ θνηλφ δηδαθηνξηθφ», δηακνξθψλνληαη σζηφζν νξηζκέλεο ζαθείο ηάζεηο. Οη
ηάζεηο απηέο απνζθνπνχλ αθελφο ζην λα δηεπθξηληζηεί, θαη ζε θάπνην βαζκφ λα επηζεκνπνηεζεί, ε θχζε ησλ
δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ (ζε δεηήκαηα φπσο νη ζηφρνη, ε πξφζβαζε, ην θαζεζηψο ησλ ππνςήθησλ
δηδαθηφξσλ, ε δηάξθεηα, νη δεζκνί κε ηελ έξεπλα ή/θαη ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα θ.ιπ.) θαη αθεηέξνπ ζην λα
ζπγθεληξσζνχλ πφξνη θαη λα πεξηνξηζηεί ην ράζκα κεηαμχ ηνκέσλ κειέηεο, αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη
θνηλσλίαο (π.ρ. κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζρνιψλ δηδαθηνξηθψλ/πηπρηαθψλ ζπνπδψλ/έξεπλαο ή ζπκθσληψλ
«ζπλεπνπηείαο», θνηλνπξαμηψλ θαη πξντφλησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΑΔΗ, εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη
επηρεηξήζεσλ).
Απφ ηελ άπνςε απηή, ην κνληέιν ηνπ EMMC, ράξε ζηνλ πςειφ βαζκφ νινθιήξσζήο ηνπ θαη ζηε
ζεκαληηθή πνιπκνξθία ησλ πξνζεγγίζεψλ ηνπ, κνηάδεη λα απνηειεί ηελ ηδαληθή βάζε επί ηεο νπνίαο ηα
ζπκκεηέρνληα ΑΔΗ ζα κπνξέζνπλ λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα πξφηππα γηα κειινληηθά
επξσπατθά θνηλά δηδαθηνξηθά.
Δλψ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαζέηεη ήδε καθξά εκπεηξία απφ ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ζε
λένπο εξεπλεηέο, ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ππνηξνθηψλ Marie Curie θαη εηδηθφηεξα ησλ δηθηχσλ αξρηθήο θαηάξηηζεο, ηα πξνγξάκκαηα EMJD πξέπεη λα
ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο απηά ηα ζρέδηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ άπνςε ηεο επηθέληξσζήο ηνπο
ζηα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα απηά θαζεαπηά θαη ηεο ζεζκηθήο δηάζηαζήο ηνπο, θαζψο θαη ηεο
ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ ζηνλ Δπξσπατθφ Υψξν Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο.
Ωο απνηέιεζκα, ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ησλ πξνγξακκάησλ EMJD είλαη ε αλάπηπμε κηαο δνκεκέλεο θαη
νινθιεξσκέλεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ψζηε λα ζρεδηάδνληαη θαη λα
πινπνηνχληαη θνηλά δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ απνλνκή ακνηβαία αλαγλσξηζκέλσλ
θνηλψλ, δηπιψλ ή πνιιαπιψλ δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ.
Καηά ζπλέπεηα, πέξαλ ησλ ίδησλ ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ, ν
βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη ηα ηδξχκαηα, ηα νπνία θαη αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ
ζηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ κνληέισλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ κε γλψκνλα ηε
ζεζκηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε θνηλψλ πξνηχπσλ δηαρείξηζεο (π.ρ. έγθξηζε, επνπηεία, αμηνιφγεζε,
απνλνκή ηίηισλ θαη πνιηηηθή δηδάθηξσλ).
ην πιαίζην απηφ, ηα πξνγξάκκαηα EMJD πξέπεη:


λα ζπκβάιινπλ ζηε πξναγσγή ηεο γλψζεο, κεηαμχ άιισλ θαη ζην επαγγεικαηηθφ ηεο πιαίζην, κέζσ
πξσηφηππεο θαη αλεμάξηεηεο έξεπλαο



λα απαληνχλ ζε λέεο πξνθιήζεηο απφ επηζηεκνληθή αιιά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή άπνςε
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λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ/εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη
άιισλ ηνκέσλ (φπσο ε βηνκεραλία, ην εκπφξην θαη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ) ψζηε λα εληζρχνπλ ηε
κεηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο



λα γίλνπλ ζεκείν αλαθνξάο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη λα ζπκβάινπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε
βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν ζηελ
Δπξψπε.

Απφ ηε ζθνπηά ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, ηα πξνγξάκκαηα EMJD πξέπεη λα πξνζεγγίδνπλ άκεζα ην
δήηεκα ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη επνκέλσο:


λα παξέρνπλ ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο αλάπηπμεο κηαο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο πέξαλ ηνπ
αθαδεκατθνχ ρψξνπ, ζε κηα επξχηεξε αγνξά απαζρφιεζεο∙



λα πξνζθέξνπλ ηα απαξαίηεηα θίλεηξα ζηνπο ππνςεθίνπο απφ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ψζηε λα
επηζηξέθνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο θαη λα αμηνπνηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο πξνο φθεινο ηεο ρψξαο ηνπο.

Απφ πξαθηηθή ζθνπηά, ηα πξνγξάκκαηα EMJD πινπνηνχληαη κε ηξφπν παξφκνην κε εθείλνλ ησλ
πξνγξακκάησλ EMMC. Οη επηιεγκέλεο θνηλνπξαμίεο EMJD ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ
πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπο γηα πέληε ζπλαπηά έηε. Κάζε ρξφλν,
νξηζκέλνο αξηζκφο ππνηξνθηψλ πξνζθέξνληαη ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηξίηεο ρψξεο,
νη νπνίνη επηιέγνληαη απφ ηελ θνηλνπξαμία.
Οη αθφινπζεο παξάγξαθνη πεξηέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ΑΔΗ απφ ηελ Δπξψπε θαη
ηξίηεο ρψξεο πνπ επηζπκνχλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ έλα πξφγξακκα EMJD. Πεξηγξάθνπλ
επίζεο ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
θαηφρνπο αηνκηθψλ ππνηξνθηψλ. Δθφζνλ ε επηινγή, ε έγθξηζε θαη ε πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ
θαηφρσλ αηνκηθψλ ππνηξνθηψλ είλαη επζχλε ηνπ EMJD, νη αηηνχζεο θνηλνπξαμίεο θαινχληαη λα δψζνπλ
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα ζηελ Δπξψπε (δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, εζληθνί
θαλνληζκνί θιπ.) κπνξείηε επίζεο λα επηζθέπηεζηε ηελ πχιε EURAXESS ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm.

EMJD - ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ

5.2

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο θαη φια ηα ππφινηπα επίζεκα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
εηήζηα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη ζηα παξαξηήκαηά ηεο (ηδίσο ην έληππν ηεο αίηεζεο) πξέπεη λα
ηεξνχληαη απαξέγθιηηα.
5.2.1

ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΚΑΗ ΤΝΘΔΖ ΣΖ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ

ΤΝΘΔΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΤ EMJD
–

Ζ θνηλνπξαμία πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ EMJD απαξηίδεηαη απφ ηνλ αηηνχληα
νξγαληζκφ θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ. Γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, νη «ζπλδεδεκέλνη εηαίξνη» δελ ζεσξνχληαη κέξνο ηεο θνηλνπξαμίαο.

–

Ζ ελάσιζηη επιλέξιμη κοινοππαξία απνηειείηαη απφ ηξία ΑΔΗ πνπ ζπκκεηέρνπλ σο πιήξεηο εηαίξνη
θαη κπνξνχλ λα απνλέκνπλ δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο, βξίζθνληαη δε ζε δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο44,
εθ ησλ νπνίσλ κία ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ.

44

Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο «επξσπατθήο ρψξαο» βι. θεθάιαην 2 «Οξηζκνί θαη γισζζάξην».
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ΑΙΣΧΝ/ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤ EMJD
–

Οη αηηνχληεο πξέπεη λα είλαη είηε:
– ΑΔΗ πνπ εδξεχνπλ ζε εςπυπαφκή σώπα45, κε δηθαίσκα λα απνλέκνπλ δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο, θαη
αλαγλσξίδνληαη σο ΑΔΗ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο46.
– ρνιέο δηδαθηνξηθψλ/πηπρηαθψλ ζπνπδψλ/έξεπλαο ή εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί πνπ εδξεχνπλ ζε
επξσπατθέο ρψξεο, κπνξνχλ λα απνλέκνπλ δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο θαη αλαγλσξίδνληαη σο ΑΔΗ απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο.
– Δπηζεκαίλεηαη φηη (παξαξηήκαηα) ΑΔΗ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εδξεχνπλ ζε επηιέμηκεο αηηνχζεο ρψξεο ή
παξαξηήκαηα επξσπατθψλ ΑΔΗ πνπ εδξεχνπλ ζε ηξίηεο ρψξεο δελ ζεσξνχληαη επηιέμηκνη αηηνχληεο.

ΠΛΗΡΔΙ ΔΣΑΙΡΟΙ ΣΟΤ EMJD
–

Οπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο, ηδίσο ΑΔΗ, ζρνιέο δηδαθηνξηθψλ/πηπρηαθψλ ζπνπδψλ/έξεπλαο θαη
εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί, ν νπνίνο ζπκβάιιεη άκεζα θαη δηαξζξσηηθά ζηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο EMJD κέζσ ηεο έγθξηζεο, απαζρφιεζεο θαη θηινμελίαο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηεο
παξνρήο ελνηήησλ δηδαζθαιίαο/θαηάξηηζεο ή εξεπλεηηθψλ επθαηξηψλ κπνξεί λα ζεσξείηαη πιήξεο
εηαίξνο. Οη πιήξεηο εηαίξνη αλακέλεηαη λα αλαιάβνπλ δηαξζξσηηθφ ξφιν ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ησλ
EMJD.

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΙ ΔΣΑΙΡΟΙ ΣΟΤ EMJD
–

Οπνηνζδήπνηε άιινο νξγαληζκφο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ή παξαθνινχζεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο EMJD, κπνξεί λα ζεσξείηαη «ζπλδεδεκέλνο εηαίξνο» ηεο θνηλνπξαμίαο. Απηφ ηζρχεη
εηδηθφηεξα γηα ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο εηαίξνπο (π.ρ. εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηδίσο κηθξνκεζαίεο,
δεκφζηεο αξρέο ή νξγαληζκνί, κε θπβεξλεηηθέο ή θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, νξγαληζκνί
δηεζλνχο/επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο θ.ιπ.) πνπ κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ, λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα
ζπλνδεχζνπλ –ζε κεζνπξφζεζκε ή καθξνπξφζεζκε θιίκαθα– ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά ζρέδηα, λα
ζπκβάινπλ ζηε κεηαβίβαζε ησλ γλψζεο, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαηλνηνκίαο, θαζψο
θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνψζεζε, πινπνίεζε, αμηνιφγεζε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο
EMJD.

ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΙΓΑΚΣΟΡΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ EMJD
–

Γχν δηαθνξεηηθέο ππνηξνθίεο EMJD κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο:
– Τποηποθίερ καηηγοπίαρ Α κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο απφ ηξίηεο ρψξεο
πνπ επηιέγνληαη απφ θνηλνπξαμίεο EMJD, πξνέξρνληαη απφ ρψξεο εθηφο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ47
θαη δελ έρνπλ δηακείλεη νχηε αζθήζεη ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο (ζπνπδέο, εξγαζία θ.ιπ.) γηα
ζπλνιηθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 12 κελψλ θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε ζε θακία απφ ηηο ρψξεο

45

46

47

Πξνθεηκέλνπ έλα ζρέδην πνπ ππνβάιιεηαη απφ ρψξα εθηφο ΔΔ λα είλαη επηιέμηκν ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1, πξέπεη λα έρεη ηεζεί
ζε ηζρχ ζπκθσλία (ή κλεκφλην ζπκθσλίαο ή απφθαζε ηεο θνηλήο επηηξνπήο ΔΟΥ) πνπ λα πηζηνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο ζην πξφγξακκα Erasmus Mundus, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο επηινγήο (ην αξγφηεξν ηνλ
Οθηψβξην ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ EMJD). Δάλ δελ ηζρχεη απηφ, νη νξγαληζκνί ηεο
ελδηαθεξφκελεο ρψξαο ζα ζεσξνχληαη νξγαληζκνί ηξίηεο ρψξαο, κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε ζρέδηα αιιά φρη θαη ππνβνιήο ή
ζπληνληζκνχ ζρεδίσλ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Mundus θαη γηα ηηο ελδηαθεξφκελεο αηηνχζεο ρψξεο, έλα ΑΔΗ ζεσξείηαη
αλαγλσξηζκέλν εθφζνλ ηνπ έρεη απνλεκεζεί Παλεπηζηεκηαθφο Υάξηεο Erasmus ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηά Βίνπ
Μάζεζεο. Δάλ ζηνλ αηηνχληα δελ έρεη απνλεκεζεί Παλεπηζηεκηαθφο Υάξηεο Erasmus, ν Οξγαληζκφο βεβαηψλεηαη, ζε
επηθνηλσλία κε ηελ αληίζηνηρε Δζληθή Γνκή Erasmus Mundus εάλ ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ
ΑΔΗ πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο γηα ην πξφγξακκα
Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο «επξσπατθήο ρψξαο» βι. θεθάιαην 2 «Οξηζκνί θαη γισζζάξην».
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απηέο48. Ζ κφλε εμαίξεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θαλφλα ηζρχεη γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο απφ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ππνηξνθία κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή Erasmus Mundus
πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ πξφγξακκα EMMC.
– Τποηποθίερ καηηγοπίαρ B κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ζε επξσπαίνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο πνπ
επηιέγνληαη απφ θνηλνπξαμίεο EMJD, θαζψο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο πνπ
επηιέγνληαη απφ θνηλνπξαμίεο EMJD θαη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο Α.
Οη ππνςήθηνη γηα ππνηξνθία πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηφζν ηεο θαηεγνξίαο Α φζν θαη
ηεο θαηεγνξίαο Β – π.ρ. θνηηεηέο κε δηπιή ππεθνφηεηα – πξέπεη λα επηιέμνπλ ηελ θαηεγνξία ηεο
πξνηίκεζήο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα κία κφλν απφ ηηο δχν
θαηεγνξίεο ππνηξνθηψλ θάζε θνξά
–

Οη ππνςήθηνη γηα ππνηξνθία πξέπεη λα έρνπλ ήδε ιάβεη έλαλ πξψην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ή λα κπνξνχλ
λα ηεθκεξηψζνπλ φηη δηαζέηνπλ αλαγλσξηζκέλν ηζνδχλακν επίπεδν θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή
λνκνζεζία θαη πξαθηηθή49

–

Οη αηνκηθέο ππνηξνθίεο EMJD ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά γηα παξαθνινχζεζε πιήξνπο θνίηεζεο ζε
έλα απφ ηα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα.

–

Όζνη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ιάβεη ήδε ππνηξνθία EMJD δελ είλαη επηιέμηκνη γηα δεχηεξε επηρνξήγεζε.

–

Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ ιακβάλνπλ ήδε ππνηξνθία EMJD δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ θακία άιιε
επηρνξήγεζε απφ ηελ ΔΔ ελφζσ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ
Erasmus Mundus.

–

Μφλν ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε θαη έρνπλ γίλεη δεθηνί απφ θνηλνπξαμία EMJD, ζχκθσλα
κε ηα εηδηθά θξηηήξηά ηεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ηελ επηινγή ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ, είλαη
επηιέμηκνη γηα ρνξήγεζε ππνηξνθίαο.

–

Φνηηεηέο/ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ππνηξνθία Erasmus Mundus ζην
θνηλφ πξφγξακκα Erasmus Mundus ηεο επηινγήο ηνπο ππφ ηε Γξάζε 1 (EMMC ή EMJD) αιιά ν
αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε έσο ηξία δηαθνξεηηθά θνηλά πξνγξάκκαηα.

5.2.2

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

Σα πξνγξάκκαηα EMJD ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ θνηλνπξαμίεο AEI θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχο
εηαίξνπο απφ ηελ Δπξψπε θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Οη εγγεγξακκέλνη ππνςήθηνη
δηδάθηνξεο ιακβάλνπλ θαηάξηηζε πςεινχ επηπέδνπ θαη εθηεινχλ ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε
ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ θνηλνπξαμία. Δθφζνλ νινθιεξψζνπλ
επηηπρψο ην πξφγξακκα, ηνπο απνλέκεηαη εθ κέξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο δηπιφο, πνιιαπιφο ή θνηλφο
δηδαθηνξηθφο ηίηινο.
Έλα πξφγξακκα EMJD πξέπεη:
–

Να έρεη ζρεδηαζηεί σο πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη έξεπλαο ην νπνίν ζα νινθιεξψλεηαη απφ ηνπο
ππνςεθίνπο εληφο κέγηζηνπ δηαζηήκαηνο 4 εηψλ. Παξφηη ν ππνςήθηνο πξέπεη λα νινθιεξψλεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπ εληφο κέγηζηνπ δηαζηήκαηνο ηεζζάξσλ εηψλ, ε
ππνηξνθία EMJD κπνξεί λα θαιχπηεη κέγηζηε δηάξθεηα ηξηψλ εηψλ.
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Ζ πεξίνδνο αλαθνξάο ησλ πέληε εηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 12 κελψλ ππνινγίδεηαη αληίζηξνθα απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο
ησλ αηηήζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Α απφ ηηο θνηλνπξαμίεο Erasmsus Mundus ζηνλ Οξγαληζκφ.
Οη ππνςήθηνη πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ηνλ κεηαπηπρηαθφ ηνπο ηίηιν ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ
έηνπο ην νπνίν αθνξά ε αίηεζε ππνηξνθίαο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε δηδαθηνξηθήο ππνηξνθίαο θαη λα επηιεγνχλ απφ ηελ
αληίζηνηρε θνηλνπξαμία ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ιάβνπλ ηνλ απαηηνχκελν ηίηιν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρεηηθνχ θνηλνχ
δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο.
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–

Γηα ηα ηεηξαεηή πξνγξάκκαηα EMJD, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ππνζηήξημε ησλ θαηφρσλ ππνηξνθηψλ
θαηά ην ηέηαξην έηνο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο κε εθείλεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εηψλ ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ηελ ππνηξνθία EM.

–

Να έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο θαηά ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα
ηνπιάρηζηνλ πέληε ζπλαπηά έηε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ έπεηαη εθείλνπ θαηά ην νπνίν ππνβάιιεηαη
ε αίηεζε (π.ρ. γηα αίηεζε ππνηξνθίαο EMJD πνπ θαηαηίζεηαη ηνλ Απξίιην ηνπ έηνπο «λ-1», πξέπεη ε
πξψηε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο λα κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηνλ
Αχγνπζην/επηέκβξην ηνπ «έηνπο λ»).

–

Να πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ απφ ηελ Δπξψπε θαη ηξίηεο ρψξεο θαη λα δηαζέηεη
θάζε ρξφλν νξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ γηα θαηφρνπο ππνηξνθίαο Erasmus Mundus. Ο αξηζκφο απηφο ζα
πνηθίιεη απφ έηνο ζε έηνο θαη ζα αλαθνηλψλεηαη ζηηο επηιεγκέλεο θνηλνπξαμίεο EMJD ην θζηλφπσξν ηνπ
έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ ζρεηηθνχ αθαδεκατθνχ έηνπο50.

–

Να δηαζθαιίδεη φηη, ζε εηήζηα βάζε, φινη νη επηιερζέληεο ππνςήθηνη μεθηλνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπο κεηαμχ ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ «έηνπο λ» θαη ηνπ Μαξηίνπ ηνπ «έηνπο
λ+1» θαη φηη νινθιεξψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνζηήξημεο ηεο
δηαηξηβήο ηνπο) ην αξγφηεξν ηνλ Οθηψβξην ηνπ «έηνπο λ+4».

–

Να έρεη θνηλή δηνηθεηηθή δνκή κε θνηλέο δηαδηθαζίεο ππνδνρήο, επηινγήο, επνπηείαο, παξαθνινχζεζεο
θαη αμηνιφγεζεο.

–

Να απνθαζίδεη εάλ ζα θαζηεξψζεη δίδαθηξα ή φρη, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ κειψλ ηνπ.
Όηαλ θαζηεξψλνληαη δίδαθηξα, νη θνηλνπξαμίεο EMJD πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα δίδαθηξα απηά
δηέπνληαη απφ δηαθάλεηα θαη είλαη ζαθή γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
δηδάθηξσλ, νη θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ην πνζφ ηεο πάγηαο ζπλεηζθνξάο πξνο ηελ
θνηλνπξαμία γηα ηηο δαπάλεο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ (βι. 5.4 θαησηέξσ). ε πεξίπησζε
πνπ ην πνζφ ησλ δηδάθηξσλ πνπ θαζηεξψλνληαη απφ ηελ θνηλνπξαμία ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο πάγηαο
ζπλεηζθνξάο, ηζρχεη απαιιαγή ησλ ππνηξφθσλ Erasmus Mundus γηα νπνηνδήπνηε πνζφ ππεξβαίλεη
εθείλν ηεο πάγηαο ζπλεηζθνξάο.

–

Να πεξηιακβάλεη πεξηφδνπο θαηάξηηζεο/έξεπλαο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ
εθπξνζσπνχληαη ζηελ θνηλνπξαμία. Κάζε κία απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα
ζπληειεί θαζνξηζηηθά ζηελ εθπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο
(ζσξεπηηθά ή δηαδνρηθά).

–

Να δηαζθαιίδεη φηη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο δηαλχνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα δχν ηξίηα ηνπ δηδαθηνξηθνχ
πξνγξάκκαηφο ηνπο ζηελ Δπξψπε γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε ππνηξνθία.

–

Να εγγπάηαη ηελ απνλνκή, εθ κέξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο, θνηλψλ, δηπιψλ ή πνιιαπιψλ πηπρίσλ ζε φινπο
ηνπο επηηπρείο ππνςεθίνπο51. Ηδηαίηεξα πξνσζνχληαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ απνλνκή
θνηλψλ πηπρίσλ. Σν πηπρίν απηφ / Σα πηπρία απηά πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ή λα πηζηνπνηνχληαη απφ
ηηο επξσπατθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο ηα ζπκκεηέρνληα ηδξχκαηα είλαη εγθαηεζηεκέλα.
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Δλδεηθηηθά, ν αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ ζα θπκαίλεηαη πηζαλφηαηα κεηαμχ 6 θαη 10 αλά πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλνχ
πξνγξάκκαηνο.
Σα δηπιά ή πνιιαπιά πηπρία νξίδνληαη σο δχν ή πεξηζζφηεξα εζληθά δηπιψκαηα/πηπρία πνπ απνλέκνληαη επηζήκσο απφ δχν ή
πεξηζζφηεξα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν θνηλφ
πηπρίν νξίδεηαη σο εληαίν δίπισκα/πηπρίν πνπ απνλέκεηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία
πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ.
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–

Να πξνζθέξεη «ζπκβάζεηο απαζρφιεζεο52» ζηνπο θαηφρνπο ππνηξνθηψλ Erasmus Mundus53 κε
εμαίξεζε ηηο επαξθψο ηεθκεξησκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εζληθή λνκνζεζία δελ πξνζθέξεη ηε
δπλαηφηεηα απηή.

–

Δάλ κηα ηέηνηα ζχκβαζε δελ κπνξεί λα ζπλαθζεί (γεγνλφο ην νπνίν πξέπεη λα αηηηνινγείηαη δεφλησο ζην
έληππν ηεο αίηεζεο), ε θνηλνπξαμία EMJD κπνξεί λα επηιέμεη κηα άιιε πξνζέγγηζε, ζπκβαηή κε ηελ
εζληθή λνκνζεζία θαη ηελ απαξαίηεηε θάιπςε θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ
ππνηξνθηψλ.

–

Να δηαζθαιίδεη φηη πιεξνχληαη εμ νινθιήξνπ νη πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο
θαηφρνπο ππνηξνθηψλ Erasmus Mundus πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα,
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 5.2.1.

–

Να δηαζθαιίδεη κε έγγξαθε βεβαίσζε φηη έρεη ιάβεη ηελ επλντθή γλψκε(-εο) ηεο ζρεηηθήο επηηξνπήο(ψλ) δενληνινγίαο θαη, εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηελ θαλνληζηηθή έγθξηζε(-εηο) ησλ αξκφδησλ εζληθψλ ή
ηνπηθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα πξνηνχ λα μεθηλήζεη
νπνηαδήπνηε εγθεθξηκέλε έξεπλα γηα ηελ νπνία απαηηνχληαη ηέηνηνπ είδνπο γλψκεο ή εγθξίζεηο. Σν
αληίγξαθν ηεο επίζεκεο έγθξηζεο απφ ηηο ζρεηηθέο εζληθέο ή ηνπηθέο επηηξνπέο δενληνινγίαο κπνξεί
επίζεο λα ππνβάιιεηαη ζην Οξγαληζκφ, εθφζνλ δεηεζεί54.

–

Να βαζίδεηαη ζε ζπκθσλία EMJD πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ νξγαληζκψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ σο πιήξεηο εηαίξνη θαη θαιχπηεη ηηο ζρεηηθφηεξεο πηπρέο ηεο πινπνίεζεο θαη
παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

–

Να πξνβιέπεη, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο γιψζζαο δηδαζθαιίαο, ηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ δχν επξσπατθψλ
γισζζψλ πνπ νκηινχληαη ζηηο ρψξεο φπνπ βξίζθνληαη ηα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην EMJD θαη, θαηά πεξίπησζε, λα πξνζθέξνπλ γισζζηθή πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε
ζηνπο θνηηεηέο, ηδίσο κέζσ θχθισλ καζεκάησλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα.

Παξφηη φινη νη ηνκείο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο είλαη επηιέμηκνη γηα ρξεκαηνδφηεζε, ην πεδίν
ησλ ηνκέσλ απηψλ πξέπεη λα νξίδεηαη κε ζαθή ηξφπν ζηελ πξφηαζε ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε
θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ θαη ε πιήξεο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Erasmus Mundus.
Σα πξνηεηλφκελα πξνγξάκκαηα EMJD πξέπεη λα θαιχπηνπλ πξνζδηνξηζκέλνπο θαη αλαγλσξηζκέλνπο ηνκείο
αξηζηείαο φπνπ απαηηνχληαη λέα παξαδείγκαηα θαη λέεο πξνζεγγίζεηο. Βάζεη κηαο αλνδηθήο πξνζέγγηζεο, νη
αηηνχληεο ζα είλαη ειεχζεξνη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ηνκείο απηνχο. Δάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ε εηήζηα
πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ κπνξεί λα νξίδεη εηδηθέο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο.
Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ ιακβάλνπλ ππνηξνθία Erasmus Mundus πξέπεη:
–

Να δεζκεχνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη
απφ ηελ θνηλνπξαμία ζηε ζπκθσλία ππνςήθηνπ δηδάθηνξα (βι. παξάγξαθν 5.5 θαησηέξσ). ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ππνηξνθία κπνξεί λα αθπξσζεί.
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Γηα ηνλ νξηζκφ βι. θεθάιαην 2.
Παξφηη ε πξφβιεςε γηα ζπκβάζεηο απαζρφιεζεο αθνξά εηδηθά ηνπο θαηφρνπο ππνηξνθηψλ Erasmus Mundus, ζπληζηάηαη ε
επέθηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο πξφζιεςεο ζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
πξφγξακκα EMJD.
Ο έιεγρνο ησλ δεηεκάησλ δενληνινγίαο ζα γίλεηαη θαηά ην ζηάδην επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζρεηηθψλ
δεηεκάησλ δενληνινγίαο παξέρνληαη κέζσ ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο πνπ απνζηέιιεηαη απεπζείαο ζηηο θνηλνπξαμίεο γηα ηελ
επηινγή ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα δενληνινγίαο ελ γέλεη
πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ FP7-PEOPLE-2010-ITN ζηε δηεχζπλζε:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=247
θαζψο θαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html
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–

Να δηαλχνπλ ηηο πεξηφδνπο ζπνπδψλ/έξεπλάο ηνπο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν επξσπατθέο ρψξεο πνπ
εθπξνζσπνχληαη ζηελ θνηλνπξαμία. Γηα ηνπο θαηφρνπο ππνηξνθηψλ θαηεγνξίαο Β, δχν απφ ηηο ρψξεο
πνπ ζα επηζθεθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ EMJD πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ
ηε ρψξα ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο έιαβε ην ηειεπηαίν πηπρίν55 ηνπ απφ ΑΔΗ.

–

Να δηαλχνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηφδνπ ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο επξσπατθέο
ρψξεο πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ θνηλνπξαμία ή εθείλεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαίξσλ. Ωζηφζν, εάλ ε
θνηλνπξαμία ηνπ EMJD πεξηιακβάλεη πιήξεηο θαη/ή ζπλδεδεκέλνπο εηαίξνπο απφ ηξίηεο ρψξεο:
– νη
θάηνρνη
ππνηξνθηψλ
θαηεγνξίαο
A
κπνξνχλ
λα
δηαλχνπλ
κηα
πεξίνδν
θαηάξηηζεο/έξεπλαο/επηηφπηαο εξγαζίαο κέγηζηεο δηάξθεηαο ελφο εμακήλνπ (6 κήλεο, θαηά
ζπλερφκελα δηαζηήκαηα ή ζσξεπηηθά) ζηηο ρψξεο απηέο θαη κφλν εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα ρψξα
πξνέιεπζεο ηνπ θνηηεηή. Οη πεξίνδνη πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα δελ κπνξνχλ λα
θαιχπηνληαη απφ ηελ ππνηξνθία ηνπ EMJD.
– νη θάηνρνη ππνηξνθηψλ θαηεγνξίαο B κπνξνχλ λα δηαλχνπλ πεξίνδν έσο θαη ελφο ρξφλνπ (θαηά
ζπλερφκελα δηαζηήκαηα ή ζσξεπηηθά) ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηδαθηνξηθνχ
πξνγξάκκαηφο ηνπο ζηηο ηξίηεο απηέο ρψξεο. Οη πεξίνδνη πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε
δηάξθεηα δελ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ηελ ππνηξνθία EMJD.

5.3

EMJD - ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ

Ζ επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ EMJD γίλεηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ
ηνλ Οξγαληζκφ θαη βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξφηαζεο απφ αθαδεκατθή, εξεπλεηηθή
θαη νξγαλσηηθή άπνςε. Ζ αμηνιφγεζε απηή βαζίδεηαη ζηα εξήρ πένηε κπιηήπια σοπήγηζηρ. (Γηα θάζε
θξηηήξην ρνξήγεζεο, ε αίηεζε ζα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο
ζε θαζέλα απφ ηα ζρεηηθά ζέκαηα):
Κπιηήπια

Βαπύηηηα

Αθαδεκατθή πνηφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο έξεπλαο

25%

Δκπεηξία θαη ζχλζεζε ηεο ζχκπξαμεο

25%

Δπξσπατθή νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο

20%

Πξνβιέςεηο γηα ππνςεθίνπο κε ππνηξνθία EMJD

15%

Γηαρείξηζε, βησζηκφηεηα θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο

15%

ύνολο

100%

Αθαδεκατθή πνηφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο έξεπλαο (25% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Με βάζε ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, νη αηηνχληεο πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο πξφηαζήο ηνπο
γηα ην EMJD απφ αθαδεκατθή ζθνπηά, θαζψο θαη ηε δπλεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ αξηζηεία, ζηελ
θαηλνηνκία θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο.
Δκπεηξία θαη ζχλζεζε ηεο ζχκπξαμεο (25% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Απηφ ην θξηηήξην ρνξήγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο ζχκπξαμεο σο
πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα ηεο επηζηεκνληθήο αξηζηείαο ησλ εηαίξσλ ηεο
ζχκπξαμεο, θαζψο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο απφ άπνςε εθπαίδεπζεο, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο.
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Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κε θνηλφ, πνιιαπιφ ή δηπιφ πηπρίν κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κφλνη ηνπο ηε ρψξα απνλνκήο.
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Δπξσπατθή νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο (20% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Σν θξηηήξην απηφ επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην πξφγξακκα EMJD
ζα πινπνηεζεί ζηα ηδξχκαηα εηαίξνπο θαη κεηαμχ απηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηελ πξαθηηθή
πινπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Πξνβιέςεηο γηα ππνςεθίνπο κε ππνηξνθία EMJD (15% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην αθνξά πηπρέο φπσο ε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο θαη κάξθεηηλγθ, ε
πξφβιεςε ξπζκίζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππνηξνθηψλ, νη φξνη πξφζιεςεο θαη ε ππνζηήξημε ησλ
ππνςεθίσλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο γισζζηθέο πηπρέο, ηηο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο.
Γηαρείξηζε θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο EMJD (15% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)56
Σν θξηηήξην απηφ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο θαη κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο εληφο ηεο
θνηλνπξαμίαο, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζρέδηα αμηνιφγεζεο θαη βησζηκφηεηαο θαη ηελ πξφβιεςε
ζπκπιεξσκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.

5.4

EMJD - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

Οηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ζηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο EMJD
Κάζε ζρέδην κπνξεί λα νδεγεί ζηελ απνλνκή κίαο κφλν επηρνξήγεζεο ηεο ΔΔ ζηνλ θάζε ηειηθφ δηθαηνχρν
(θνηλνπξαμία, θνηηεηή ή αθαδεκατθφ) γηα ην ίδην θνηλφ πξφγξακκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
Ζ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ζηηο δαπάλεο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο EMJD ζα αληηζηνηρεί ζε
πάγην πνζφ 50 000 επξψ αλά πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο (δειαδή 15 000 επξψ αλά
ζπκκεηέρνληα νξγαληζκφ, κε κέγηζην ζπλνιηθφ πνζφ ηα 45 000 επξψ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ πφζν 5 000 επξψ
γηα ηνλ ζπληνληζηηθφ νξγαληζκφ).
Δπηπιένλ, θάζε ππνηξνθία θνηηεηή ζα πεξηιακβάλεη ζηαζεξφ πνζφ, ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο ην θαζεαπηνχ
πνζφ ηεο ππνηξνθίαο, ην νπνίν ζα πξννξίδεηαη σο ζπλεηζθνξά ζηα έμνδα ζπκκεηνρήο ηνπ θνηηεηή ζην
πξφγξακκα EMJD (βι. Πίνακα αηομικών ςποηποθιών EMJD θαησηέξσ).
Ο δηθαηνχρνο δελ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πάγηνπ πνζνχ ή ηε
ζπλεηζθνξά ηεο ππνηξνθίαο ζηα έμνδα ηνπ EMJD.
Αηνκηθέο ππνηξνθίεο γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο:
Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηε σοπήγηζη αηομικών ςποηποθιών Erasmus Mundus ζε
ςποτήθιοςρ διδάκηοπερ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ επηιεγκέλσλ πξνγξακκάησλ EMJD. Γηα ηε
δηαζθάιηζεο ηεο δηαθαλνχο θαη αληηθεηκεληθήο επηινγήο ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ, ηα επηιεγκέλα
πξνγξάκκαηα EMJD πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηνλ Οξγαληζκφ, ζην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ
ηνπο, κηα νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ ππνςήθησλ
δηδαθηφξσλ ηνπο πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο πξψηεο εηδηθήο ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο57.
Οι ενδιαθεπόμενοι πος θέλοςν να ςποβάλοςν αίηηζη για ςποηποθία EMJD ππέπει να ζςμβοςλεύονηαι
ηον καηάλογο ηυν επιλεγμένυν ππογπαμμάηυν και ηιρ λεπηομεπείρ πληποθοπίερ πος διαηίθενηαι από
ηοςρ ανηίζηοισοςρ δικηςακούρ ηόποςρ.

56

57

Οη αηηνχληεο πξέπεη επίζεο λα ζπκβνπιεχνληαη ην Δπξσπατθφ Μεηξψν Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο γηα ηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε ζηε δηεχζπλζε http://www.eqar.eu
Βι. http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php
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Γηα θάζε κία απφ ηηο πέληε πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ EMJD ζα ρνξεγείηαη πεξηνξηζκέλνο
αξηζκφο ππνηξνθηψλ θαηεγνξίαο Α θαη Β ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλά
πξνγξάκκαηα. Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ αλά θαηεγνξία ζα θαζνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα
θνηλνπνηείηαη ζηα πξνγξάκκαηα EMJD ην θζηλφπσξν ηεο ρξνληάο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο
ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο. Δλδεηθηηθά, ν αξηζκφο απηφο ζα θπκαίλεηαη πηζαλφηαηα κεηαμχ 6 θαη 10
ππνηξνθηψλ θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο.
Καηά γεληθφ θαλφλα, θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Εςπυπαφκό Χάπηη Επεςνηηών θαη ζηνλ
Κώδικα Δεονηολογίαρ για ηην ππόζλητη επεςνηηών, νη θνηλνπξαμίεο EMJD πξνζιακβάλνπλ ηνπο θαηφρνπο
ππνηξνθηψλ Erasmus Mundus κε «ζπκβάζεηο απαζρφιεζεο», κε εμαίξεζε ηηο επαξθψο ηεθκεξησκέλεο
πεξηπηψζεηο (φπνπ ε εζληθή λνκνζεζία δελ δίλεη απηήλ ηε δπλαηφηεηα). Δάλ κηα ηέηνηα ζχκβαζε δελ κπνξεί
λα ζπλαθζεί (γεγνλφο ην νπνίν πξέπεη λα αηηηνινγείηαη δεφλησο ζην έληππν ηεο αίηεζεο), ε θνηλνπξαμία
EMJD κπνξεί λα επηιέμεη κηα άιιε πξνζέγγηζε, ζπκβαηή κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηελ απαξαίηεηε
θάιπςε θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ ππνηξνθηψλ.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ πςειψλ αθαδεκατθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη
γεσγξαθηθή πνιπκνξθία κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, δελ κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ππνηξνθίεο
EMJD ζε πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο κε ηελ ίδηα εζληθφηεηα ζην ίδην δηδαθηνξηθφ
πξφγξακκα. Δάλ ηπρφλ θνηλνπξαμίεο επηζπκνχλ λα απνθιίλνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, πξέπεη λα
ιακβάλνπλ πξνεγνχκελε ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ Οξγαληζκφ.

Πίνακαρ αηομικών ςποηποθιών

I

II

III
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Τποηποθία καηηγοπίαρ A
(πνζά γηα ηξηεηείο δηδαθηνξηθέο
ππνηξνθίεο)

Τποηποθία καηηγοπίαρ B
(πνζά γηα ηξηεηείο δηδαθηνξηθέο
ππνηξνθίεο)

Πάγηα ζπλεηζθνξά ζηα
έμνδα ηαμηδηνχ,
εγθαηάζηαζεο, έθδνζεο
ηαμηδησηηθήο ζεψξεζεο
θαη ζε άιινπ είδνπο
έμνδα

7 500 επξψ

3 000 επξψ – εάλ πξνβιέπεηαη
θηλεηηθφηεηα ζε
πιήξεηο/ζπλδεδεκέλνπο
εηαίξνπο ηξίησλ ρσξψλ

Πάγηα ζπλεηζθνξά ζηα
έμνδα ζπκκεηνρήο ηνπ
ππνςήθηνπ δηδάθηνξα58

300 επξψ/κήλα (10 800 επξψ γηα 36 κήλεο) γηα πξνγξάκκαηα
EMJD ρσξίο εξγαζηήξηα ή

Πάγην επίδνκα δηαβίσζεο
(36 κήλεο ζπλνιηθά)

–

2 800 επξψ/κήλα (δει. 100 800 επξψ γηα 36 κήλεο) γηα
«ζχκβαζε απαζρφιεζεο»

–

1 400 επξψ/κήλα (δει. 50 400 επξψ γηα 36 κήλεο) γηα επίδνκα
ρσξίο ζχκβαζε απαζρφιεζεο

600 επξψ/κήλα (21 600 επξψ γηα 36 κήλεο) γηα πξνγξάκκαηα
EMJD κε εξγαζηήξηα

Σα έμνδα ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζην
πξφγξακκα EMJD, λα ζεζπίδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν ζπνπδψλ θαη έξεπλαο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη λα είλαη
ζαθή ζε απηνχο (δειαδή λα δεκνζηεχνληαη κε ζαθήλεηα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο EMJD θαη λα πεξηγξάθνληαη ζηε
ζπκθσλία ππνςήθηνπ δηδάθηνξα)
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Μεηαμχ:

πλνιηθφ πνζφ ππνηξνθίαο

61 200 επξψ (γηα ππνηξνθία θαηεγνξίαο Β κε πάγηα ζπλεηζθνξά
ζηα έμνδα ζπκκεηνρήο ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν ρσξίο
εξγαζηήξηα, ρσξίο θηλεηηθφηεηα ζε πιήξε/ζπλδεδεκέλν εηαίξν
ηξίηεο ρψξαο βάζεη επηδνκάησλ) θαη
129 900 επξψ (γηα ππνηξνθία θαηεγνξίαο A ζε γλσζηηθφ
αληηθείκελν κε εξγαζηήξηα θαη κε «ζχκβαζε απαζρφιεζεο»)

Σα πνζά ησλ ππνηξνθηψλ θαηαβάιινληαη ζηηο θνηλνπξαμίεο EMJD ζην πιαίζην εηδηθψλ ζπκθσληψλ
επηρνξήγεζεο πνπ ζπλάπηνληαη γηα θάζε κία απφ ηηο πέληε πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηδαθηνξηθνχ
πξνγξάκκαηνο59.
Δίλαη επζχλε ηεο θνηλνπξαμίαο λα δηαζθαιίδεη ηελ θαηαβνιή ησλ ππνηξνθηψλ ζηνπο ππνςεθίνπο κε ηνλ
αθφινπζν ηξφπν:
o

Σν Ποζό I (Σςνειζθοπά ζηα έξοδα ηαξιδιού, εγκαηάζηαζηρ, έκδοζηρ ηαξιδιυηικήρ θεώπηζηρ και ζε
άλλος είδοςρ έξοδα) πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ππνςεθίνπ.

o

Σν Ποζό II (Πάγια ζςνειζθοπά ζηα έξοδα ζςμμεηοσήρ ηος ςποτήθιος διδάκηοπα) κπνξεί λα ρξεψλεηαη
απεπζείαο ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα απφ ηελ θνηλνπξαμία ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο έρεη
ππνγξάςεη «ζςμθυνία ςποτήθιος διδάκηοπα» ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ζαθψο ην πνζφ θαη νη
δαπάλεο/δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ απηφ. Ζ θνηλνπξαμία δηαρεηξίδεηαη ηε ζπλεηζθνξά ζηα
έμνδα πνπ αθνξνχλ ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη
έξεπλαο (δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα
θ.ιπ.). Παξφηη ε θνηλνπξαμία EMJD είλαη ειεχζεξε λα νξίδεη ην θαηάιιειν πνζφ ησλ εμφδσλ
ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα ρξεψλεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εμφδσλ
απηψλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ πάγηα ζπλεηζθνξά πνπ ρνξεγείηαη απφ ην πξφγξακκα γηα ηα
έμνδα ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα. Οη θάηνρνη ππνηξνθηψλ Erasmus Mundus πξέπεη λα
κπνξνχλ λα επσθεινχληαη απφ απαιιαγή δηδάθηξσλ εθφζνλ ην πνζφ ηνπο ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε
ζπλεηζθνξά ηεο ππνηξνθίαο ζηα ζπγθεθξηκέλα έμνδα.

o

Σν Ποζό III (Πάγιο επίδομα διαβίυζηρ) πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζε κεληαία βάζε ζηνλ πξνζσπηθφ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα.
- Γηα ηηο ζπκβάζεηο απαζρφιεζεο, ε θνηλνπξαμία κπνξεί λα αθαηξεί ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο θαη
ηνπο θφξνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηέηνηνπ είδνπο ζπκβάζεηο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην
ζπγθεθξηκέλν επίδνκα δηαβίσζεο ζπληζηά κηθηή ζπλεηζθνξά ηεο ΔΔ ζηηο κηζζνινγηθέο δαπάλεο ηνπ
ππνςεθίνπ. Ο θαζαξφο κηζζφο πνπ πξνθχπηεη εάλ αθαηξεζνχλ φιεο νη ππνρξεσηηθέο επηβαξχλζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία πξέπεη λα ηζνδπλακεί κε ην πνζφ ησλ επηδνκάησλ
(ηνπιάρηζην 1 400 επξψ ηνλ κήλα).
- Σν πνζφ ησλ 1 400 επξψ / κήλα γηα ηα επηδφκαηα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη εηο ην αθέξαην ζηνλ
ππνςήθην δηδάθηνξα κε κεληαίεο δφζεηο.
Ο νξγαληζκφο ππνδνρήο κπνξεί λα θαηαβάιιεη ζηνπο ππνςεθίνπο πξφζζεην πνζφ, ζπκπιεξσκαηηθφ
ηεο ζπλεηζθνξάο απηήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζέβεηαη ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο θαη εθαξκφδεη ηα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ γηα ηνπο ελ ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθνχο πφξνπο.

Σν πνζφ ηεο ππνηξνθίαο ελδέρεηαη λα απμεζεί πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε ησλ πξφζζεησλ
εμφδσλ ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ νηθείεο θνηλνπξαμίεο EMJD πξέπεη λα
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Ζ πξψηε εηδηθή ζπκθσλία επηρνξήγεζεο γηα ηα λέα πξνγξάκκαηα EMJD θαηαξηίδεηαη θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο πνπ
έπεηαη ηεο επηινγήο ηνπο απφ ηνλ Οξγαληζκφ
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ελεκεξψλνπλ αλαιφγσο ηνλ Οξγαληζκφ ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ αηηήζεψλ ηνπο γηα ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ
ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο.
Σα πξνγξάκκαηα EMJD πξέπεη λα είλαη ελήκεξα ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θνξνιφγεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο
αηνκηθέο ππνηξνθίεο ζηηο δηάθνξεο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο θαη λα ελεκεξψλνπλ αλάινγα ηνπο θαηφρνπο ησλ
ππνηξνθηψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ηα πξνγξάκκαηα EMJD θαινχληαη λα ζπκβνπιεχνληαη ηηο
ζρεηηθέο Δζληθέο Γνκέο Erasmus Mundus (βι. θαηάινγν ζην θεθάιαην 8).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ππνηξνθηψλ, ζπκβνπιεπζείηε ην Οηθνλνκηθφ
θαη δηνηθεηηθφ εγρεηξίδην ηνπ Erasmus Mundus πνπ δεκνζηεχεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ EACEA:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php

5.5

EMJD - ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

πκθσλία-πιαίζην ζχκπξαμεο
Δθφζνλ ε πξφηαζε γηα πξφγξακκα EMJD επηιεγεί, ν Οξγαληζκφο ζπλάπηεη πεληαεηή ζςμθυνία-πλαίζιο
ζύμππαξηρ κε ηνλ ζπληνληζηηθφ νξγαληζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο. Ζ ζπκθσλία απηή ζπλάπηεηαη γηα πεξίνδν
πέληε εηψλ κε ηελ επηθχιαμε αλαλέσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πέξαλ ηνπ 2013. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, νη θνηλνπξαμίεο ησλ επηιεγκέλσλ EMJD δεζκεχνληαη γηα ηε
δηαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ππφ ηε κνξθή πνπ έρεη εγθξηζεί (κε ηελ επηθχιαμε,
βεβαίσο, ηπρφλ ελεκεξψζεσλ θαη πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο).
Οη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ θνηλνπξαμηψλ ή ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο δνκήο ηνπ
θνηλνχ πξνγξάκκαηνο (ζε αληηπαξαβνιή πξνο ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ ή
δηδαθηηθψλ ελνηήησλ) πξέπεη λα έρνπλ δεηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ Οξγαληζκφ θαη λα έρνπλ εγθξηζεί
επηζήκσο απφ απηφλ ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο ηξνπνπνίεζεο. Δθφζνλ εγθξηζνχλ, νη αιιαγέο απηέο
ηζρχνπλ απφ ηελ επφκελε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλνχ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Δηδηθέο ζπκθσλίεο επηρνξήγεζεο
ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ζχκπξαμεο, ειδικέρ ζςμθυνίερ επισοπήγηζηρ ζα ζπλάπηνληαη ζε
εηήζηα βάζε πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα θάζε κία απφ ηηο πέληε πεξηφδνπο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ εηδηθή ζπκθσλία επηρνξήγεζεο ζα θαιχπηεη ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά
ζηηο δαπάλεο νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο EMJD (πάγην πνζφ 50.000 επξψ), θαζψο θαη
ηηο αηνκηθέο ππνηξνθίεο Erasmus Mundus πνπ ρνξεγνχληαη ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γηα θάζε πεξίνδν
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο EMJD.
Οη εηδηθέο ζπκθσλίεο επηρνξήγεζεο ζα επαλεμεηάδνληαη ηαθηηθά κέζσ ησλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ
ηνλ ζπληνληζηηθφ νξγαληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο EMJD. Ζ απφθαζε γηα ηελ αλαλέσζε ή φρη εηδηθψλ
ζπκθσληψλ ζα βαζίδεηαη ζην θαηά πφζν ην πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε
θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Mundus, ζην θαηά πφζν νη ππφηξνθνη Erasmus Mundus
παξαθνινχζεζαλ ην θνηλφ πξφγξακκα θαη ζην εάλ ηεξήζεθαλ νη πςειέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο.
ε πεξίπησζε θαηαθαλνχο κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο πςειήο πνηφηεηαο, ν Οξγαληζκφο
κπνξεί λα αξλεζεί λα αλαλεψζεη ηελ επηρνξήγεζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο EMJD ή αθφκε
θαη λα δεηήζεη επηζηξνθή πνζψλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί. Πξνο ηνχην ελδέρεηαη λα
δεηεζεί ε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ εζληθνχ θνξέα θαη, πηζαλφλ, θαηφρσλ ππνηξνθηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα EMJD.
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Καηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο
Ζ επηρνξήγεζε Erasmus Mundus πνπ θαιχπηεη ηφζν ηε ζπλεηζθνξά ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο EMJD φζν θαη ηηο ππνηξνθίεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαηαβάιιεηαη ζηελ θνηλνπξαμία
ζε δχν δφζεηο πξνρξεκαηνδφηεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζην λα εμαζθαιίζνπλ ζηνλ δηθαηνχρν απφζεκα
κεηξεηψλ:
–

ε πξψηε θαηαβνιή πξνρξεκαηνδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην 70% ηεο επηρνξήγεζεο θαηαβάιιεηαη κεηά
ηελ ππνγξαθή ηεο εηήζηαο εηδηθήο ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Ζ πιεξσκή
απηή γίλεηαη εληφο δηαζηήκαηνο 45 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο εθ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ (ν Οξγαληζκφο) ππνγξάθεη ηε ζπκθσλία θαη έρνπλ ιεθζεί φιεο νη απαξαίηεηεο
εγγπήζεηο,

–

ε δεχηεξε θαηαβνιή πξνρξεκαηνδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ππφινηπν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο
θαηαβάιιεηαη αθφηνπ ν Οξγαληζκφο έρεη ιάβεη επίζεκν αίηεκα πιεξσκήο απφ ηνλ δηθαηνχρν, ν νπνίνο
βεβαηψλεη φηη πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 70% ηεο πξψηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί.

πκθσλία θνηλνπξαμίαο EMJD
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε ζεζκηθή δέζκεπζε ησλ ηδξπκάησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
EMJD, πξέπεη λα ππνγξάθεηαη ζςμθυνία EMJD απφ ην δηνηθνχλ φξγαλν ησλ ζρεηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ
ζπκθσλία απηή πξέπεη λα θαιχπηεη, κε ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ αθξίβεηαο, φιεο ηηο αθαδεκατθέο,
δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε, ηε δηαρείξηζε,
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο EMJD, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο
ησλ αηνκηθψλ ππνηξνθηψλ.
Γηα ηα λέα πξνγξάκκαηα EMJD, αληίγξαθν ηεο ζπκθσλίαο απηήο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ
πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο πξψηεο εηδηθήο ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο.
πκθσλία ππνςήθηνπ δηδάθηνξα
Ζ δηαζθάιηζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο EMJD είλαη επζχλε ηεο θνηλνπξαμίαο. Πξνθεηκέλνπ λα εγγπψληαη ηελ απαξαίηεηε δηαθάλεηα
ησλ θαλφλσλ ζπκκεηνρήο ζην EMJD, νη θνηλνπξαμίεο νθείινπλ λα νξίδνπλ ζαθψο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
ππνςεθίνπ κέζσ ζςμθυνίαρ ςποτήθιος διδάκηοπα, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπκθσλία απηή πξέπεη λα νξίδεη κε ηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ
αθξίβεηαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ακθφηεξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη λα θαιχπηεη δεηήκαηα
φπσο:
o

Σα έμνδα ζπκκεηνρήο πνπ ρξεψλνληαη ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα, ηη θαιχπηνπλ θαη (θαηά πεξίπησζε)
ηη δελ θαιχπηνπλ.

o

Σν αληηθείκελν ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ θχξηα δηάξζξσζε, ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο εκεξνκελίεο ζην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκά ηνπ.

o

Σε θχζε ησλ δηαδηθαζηψλ επνπηείαο/παξαθνινχζεζεο/αμηνιφγεζεο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ππνςεθίσλ.

o

Σηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππνςεθίνπ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή πξνθαηαξθηηθψλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο
θαη ηελ θαηάζηαζε πξνφδνπ ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηαηξηβήο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηε κε
ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ.

θαη

ηα

θξηηήξηα

πνπ

Οη θάηνρνη ππνηξνθηψλ Erasmus Mundus πνπ δελ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηελ θνηλνπξαμία
εμαλαγθάδνληαη, κεηά απφ θαηάιιειε πξνεηδνπνίεζε, ζε δηαθνπή ησλ ππνηξνθηψλ ηνπο.
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Αληίγξαθν ηεο ζπκθσλίαο απηήο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο πξψηεο
εηδηθήο ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο.
Τπνδείγκαηα ηεο ζςμθυνίαρ-πλαιζίος ζύμππαξηρ θαη ηεο ειδικήρ ζςμθυνίαρ επισοπήγηζηρ, καδί κε ηα
παξαξηήκαηά ηνπο, δηαηίζεληαη κέζσ ηεο ελφηεηαο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Erasmus Mundus γηα ηνπο
δηθαηνχρνπο (βι. http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php).

5.6

EMJD - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα ζηνηρεία ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 3.3, νη αηηήζεηο EMJD πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ
Οξγαληζκφ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη επίζεο ζηηο Δζληθέο Γνκέο Erasmus Mundus ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ
πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ηνπο πιήξεηο εηαίξνπο ζηελ πξνηεηλφκελε θνηλνπξαμία (βι. θαηάινγν ζην
θεθάιαην 8).
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα
Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο αηηνχληεο φηη ην αθφινπζν ρξνλνδηάγξακκα είλαη κφλν ελδεηθηηθφ θαη ελδέρεηαη λα
αιιάδεη ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ:
1)

Ννέκβξηνο/Γεθέκβξηνο ηνπ «έηνπο λ-2»: δεκνζίεπζε ηεο εηήζηαο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ
(κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έληππν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηπρφλ άιιεο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζρεηηθφ έηνο επηινγήο).

2)

30 Απξηιίνπ60 ηνπ «έηνπο λ-1»: πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ EMJD.

3)

Απφ Μάην έσο Ινχιην ηνπ «έηνπο λ-1»: αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ πξνηάζεσλ EMJD.

4)

επηέκβξηνο ηνπ «έηνπο λ-1»: θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηινγήο θαη απνζηνιή ησλ
ζπκθσληψλ-πιαηζίνπ ζχκπξαμεο ζηηο επηιερζείζεο θνηλνπξαμίεο EMJD.

5)

επηέκβξηνο ηνπ «έηνπο λ-1» έσο Φεβξνπάξηνο ηνπ «έηνπο λ»: εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη
πξνψζεζεο εθ κέξνπο ησλ θνηλνπξαμηψλ EMJD πνπ ζα ιάβνπλ αηηήζεηο απφ ππνςεθίνπο γηα
ππνηξνθίεο θαηεγνξίαο Α ή θαηεγνξίαο Β.

6)

Ννέκβξηνο ηνπ «έηνπο λ-1»: θνηλνπνηείηαη ζε φιεο ηηο θνηλνπξαμίεο EMJD ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ
ππνηξνθηψλ θαηεγνξίαο Α θαη Β (λέεο ππνηξνθίεο, θαζψο θαη φζεο επηιέρζεθαλ ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα θαη εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη εληφο ηνπ πεληαεηνχο θχθινπ ηνπο).

7)

Σέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ «έηνπο λ»: νη θνηλνπξαμίεο EMJD ππνβάιινπλ ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπο
θαηαιφγνπο κε ηα νλφκαηα ησλ επηιεγκέλσλ ππνςεθίσλ γηα ηηο ππνηξνθίεο θαηεγνξίαο Α θαη Β. Ο
Οξγαληζκφο επηθπξψλεη ηνπο θαηαιφγνπο θαη εηνηκάδεη ηα επίζεκα έγγξαθα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
δηαδηθαζίαο ησλ ηαμηδησηηθψλ ζεσξήζεσλ.

8)

Μάηνο ηνπ «έηνπο λ»: νη εηδηθέο ζπκθσλίεο επηρνξήγεζεο ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο
ζπκβαιιφκελνπο θαη ν Οξγαληζκφο εθηειεί ηελ πξψηε πιεξσκή πξνρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ.

9)

Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο (π.ρ. Αχγνπζηνο ηνπ «έηνπο λ»:
μεθηλνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ EMJD.

60

Δάλ ε 30ε Απξηιίνπ είλαη αξγία ή ζπκπίπηεη κε ζαββαηνθχξηαθν, ε πξνζεζκία ππνβνιήο εθπλέεη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα
ηνπ Απξηιίνπ.
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6

ΓΡΑΖ 2: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ERASMUS MUNDUS

6.1

EMA2 - ΚΔΛΟ 1: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΜΔ ΥΩΡΔ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ
ΑΠΟ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΜΓΔ, ΜΥΑ, ΔΣΑ ΚΑΗ ΜΠΒ61

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε. Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ παξαγσγή πνηνηηθνχ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ζηε δηάρπζε ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ θαη ηεο πξνεγκέλεο γλψζεο κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ πνιηηψλ, θαζψο θαη επαγγεικαηηψλ πςεινχ επηπέδνπ θαη πνιηηηθψλ
εγεηψλ νη νπνίνη, κε ηε ζεηξά ηνπο, κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε θαη ζηελ
θνηλσληθή ζπλνρή ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ.
Οη φιν θαη ηαρχηεξνη ξπζκνί κε ηνπο νπνίνπο ε ηξέρνπζα γλψζε θαζίζηαηαη παξσρεκέλε θαη νη ξαγδαίεο
αιιαγέο ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαιακπαδεχεηαη θαη αλαλεψλεηαη ζα επηηάμνπλ ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηνκέα λα θαηαζηεί εμαηξεηηθά πξνζαξκνζηηθφο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο σο ζπλφινπ. ην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη ρψξεο πνπ δελ δηαηεξνχλ
ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζα βξίζθνληαη ζε φιν θαη πην κεηνλεθηηθή ζέζε
θαη δελ ζα κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο θαηάιιειεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηνλ πιεζπζκφ
ηνπο.
ε απηφ ην πιαίζην, ε πξνψζεζε κηαο δηαξζξσκέλεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα ηδξχκαηα αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηξίησλ ρσξψλ θαη, εηδηθφηεξα, ε δηεπθφιπλζε ηεο
παλεπηζηεκηαθήο θηλεηηθφηεηαο ζα είλαη επηθεξδήο γηα φιεο ηηο πιεπξέο, θαζψο φρη κφλν ζα εληζρχζεη ηε
ζπκβνιή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ηξίησλ ρσξψλ, αιιά θαη ζα δεκηνπξγήζεη
καθξνρξφληνπο δεζκνχο ζπκβάιινληαο ζηνλ ακνηβαίν εκπινπηηζκφ θαη ζηελ αιιεινθαηαλφεζε ησλ ιαψλ.
Καηά ηελ πεξίνδν 2004-2008, ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα
ηελ εμσηεξηθή ζπλεξγαζία ππνηξνθίεο αλά ρψξα θαη πεξηθέξεηα κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ησλ αλαγθψλ
αλάπηπμεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ/πεξηθεξεηψλ. Οη ππνηξνθίεο απηέο δελ
θαιχθζεθαλ απφ ην παγθφζκην πξφγξακκα ππνηξνθηψλ Erasmus Mundus I. ε απηφ ην πιαίζην, «άλνημαλ»
αξθεηά εηδηθά «παξάζπξα εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Erasmus Mundus» (EMECW) γηα θνηηεηέο θαη
πξνζσπηθφ απφ ζηνρνζεηεκέλεο ηξίηεο ρψξεο, ελψ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο απφ επξσπατθέο θαη
ηξίηεο ρψξεο θιήζεθαλ λα δηακνξθψζνπλ ζρέδηα ζχκπξαμεο κε ζηφρν ηε θηινμελία θνηηεηψλ, εξεπλεηψλ
θαη αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ. Υάξε ζηελ επηηπρία πνπ ζεκείσζαλ ηα παξάζπξα εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο
ηνπ Erasmus Mundus, ε γεσγξαθηθή ηνπο θάιπςε ζηαδηαθά δηεπξχλζεθε. Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009,
ην πξφγξακκα ησλ παξαζχξσλ εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο (ECW) ππάγεηαη ζην επξχηεξν πξφγξακκα Erasmus
Mundus 2009-2013 θαη νλνκάδεηαη πιένλ: «Erasmus Mundus Γξάζε 2 θέινο 1- πκπξάμεηο».
ηφρνο ηεο δξάζεο EMA2 - ΚΔΛΟ 1 είλαη ε πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ε
ζπλεηζθνξά ζηε βειηίσζε θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ ησλ θνηηεηψλ θαη ε
πξναγσγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο, ζχκθσλα κε ηνπο
ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, κε ζθνπφ ηε ζπκβνιή ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ηξίησλ ρσξψλ
ζηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ πεξηιακβάλεη ζπκπξάμεηο κεηαμχ ηδξπκάησλ αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο ηεο Δπξψπεο θαη ηξίησλ ρσξψλ, αληαιιαγέο θαη θηλεηηθφηεηα ζε φια ηα επίπεδα ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πξνγξάκκαηνο ππνηξνθηψλ, θαη ζεκαίλεη ηε ζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο
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ENPI - Δπξσπατθφο Μεραληζκφο Γεηηνλίαο θαη Δηαηξηθήο ρέζεο
DCI - Μεραληζκφο Αλαπηπμηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο
IPA/ΜΠΒ - Μεραληζκφο Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο
EDF/ΔΣΑ - Σν Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο (ΔΣΑ) είλαη ην θχξην επξσπατθφ κέζν γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ
αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Κνηνλνχ: «ε ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο ησλ θξαηψλ ηεο Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ αθελφο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ
κειψλ ηεο αθεηέξνπ»
53

θνηηεηψλ (πξνπηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ, ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ θαη κεηαδηδαθηφξσλ) θαη πξνζσπηθνχ
(αθαδεκατθνχ θαη δηνηθεηηθνχ).
Όπσο ζηα EMECW, έηζη θαη ζηε δξάζε EMA2-ΚΔΛΟ1 πξνβιέπνληαη δξάζεηο ζπλεξγαζίαο αλά ρψξεο
(ηα ιεγφκελα «γεσγξαθηθά παξάζπξα»), ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νξηζκέλεο ρψξεο ή πεξηθέξεηεο
θαηεγνξηνπνηνχληαη, βάζεη πνιηηηθψλ θξηηεξίσλ, ζε κηα «νκάδα». Δίλαη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο άιιεο
δξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε ζηνρνζεηεκέλε πεξηνρή ή πεξηθέξεηα.
Οη εηδηθνί ζηφρνη ηεο δξάζεο EMA2 - ΚΔΛΟ 1 είλαη:
λα ζπκβάιεη ζηνλ ακνηβαίν εκπινπηηζκφ ησλ θνηλσληψλ κε ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζφλησλ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ ψζηε λα εθνδηάδνληαη κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ αγνξά εξγαζίαο,
θαη λα απνθηνχλ κεγαιχηεξε επξχηεηα πλεχκαηνο θαη δηεζλείο εκπεηξίεο
λα πξνσζήζεη ηελ θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ, εξεπλεηψλ, αθαδεκατθψλ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ
ηξίηεο ρψξεο, ηδίσο απφ εππαζείο νκάδεο, επηιεγκέλσλ κε θξηηήξηα αθαδεκατθήο αξηζηείαο, ψζηε λα
απνθηήζνπλ πξνζφληα θαη/ή εκπεηξία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
λα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο ησλ ηξίησλ ρσξψλ γηα δηεζλή ζπλεξγαζία κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ξνψλ θηλεηηθφηεηαο
κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη
ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ.
Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζπκβάιεη πιήξσο ζηελ πξνψζεζε ησλ νξηδφληησλ πνιηηηθψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
εληζρχνληαο ηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη ζπκβάιινληαο
ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
Ληζζαβφλαο62, θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο
βηψζηκεο νηθνλνκηθήο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο
επλνψληαο ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο γλψζεηο θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα κηα εηξεληθή θαη δηαξθή αλάπηπμε ζε κηα
Δπξψπε ηεο πνηθηινκνξθίαο
πξνσζψληαο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ζηελ
Δπξψπε, θαζψο θαη ηελ αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο θαη πξνσζψληαο ηε
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε
κεξηκλψληαο γηα θνηηεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, ηδίσο βνεζψληαο ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηε ζπκβαηηθή
αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη πξνσζψληαο ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ γηα φινπο
πξνσζψληαο ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ θαηαπνιέκεζε θάζε
κνξθήο δηαθξίζεσλ κε βάζε ην θχιν, ηε θπιεηηθή ή εζληθή θαηαγσγή, ηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο,
ηελ αλαπεξία, ηελ ειηθία ή ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
πξνσζψληαο ηελ αλάπηπμε ηξίησλ ρσξψλ.

6.1.1

ΘΔΜΑΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΔ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ/ΥΩΡΑ

Ζ δξάζε EMA2-ΚΔΛΟ1 είλαη αλνηρηή ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (απφ ηελ
πξνπηπρηαθή έσο ηε κεηαδηδαθηνξηθή, θαζψο θαη ζην πξνζσπηθφ) θαη θαιχπηεη φια ηα πεδία ζπνπδψλ. ε
απηφ ην πιαίζην, ηα ζρέδηα πξνηξέπνληαη λα πινπνηήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ
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Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ζεζπίζηεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2000 ζηε ζχλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηε Ληζζαβφλα θαη
αλαζεσξήζεθε ην 2005. ηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη λα εζηηάζεη ηηο πξνζπάζεηεο ζηελ επίηεπμε ηζρπξφηεξεο, δηαξθνχο
αλάπηπμεο θαη ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
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πεξηζζφηεξα πεδία ζπνπδψλ θαη αληηθείκελα απφ απηά πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα
ζηηο νηθείεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ.

6.1.2

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ

ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθνληαη νη γεληθέο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο γηα ηηο ζπκπξάμεηο. Καζεκία
απφ ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο επηκέξνπο γεσγξαθηθέο νκάδεο πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη φζνλ αθνξά ηελ
επηιέμηκε ρψξα, ηελ επηιεμηκφηεηα ηεο ζχκπξαμεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νκάδεο-ζηφρνπο θαη ηνλ ηχπν
θηλεηηθφηεηαο, φπσο δεκνζηεχνληαη ζηηο νηθείεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο
πξνηάζεσλ.
Κάζε αηηψλ κπνξεί λα ππνβάιεη κία κφλν πξφηαζε γηα θάζε επηκέξνπο νκάδα. Ζ ίδηα επξσπατθή ζχκπξαμε
κπνξεί λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα έσο ηέζζεξηο νκάδεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε
μερσξηζηφ θάθειν.

6.1.2.α

ΤΝΘΕΗΣΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΛΕΞΙ ΜΟΙ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ

χλζεζε ζχκπξαμεο
Ζ κηθξφηεξε ζχκπξαμε απαξηίδεηαη απφ:


πέληε επξσπατθά ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) ζηα νπνία έρεη απνλεκεζεί Υάξηεο Erasmus
απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη



ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο πνπ ζηνρεχνληαη ζηελ αληίζηνηρε νκάδα:
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα θαζεκία απφ ηηο νκάδεο παξέρνληαη
ζηε ζρεηηθήελφηεηα ησλ εηήζησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ.

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ρξεζηή δηαρείξηζε ηεο ζχκπξαμεο απφ ηνλ αηηνχληα, ε ζχκπξαμε κπνξεί λα
απνηειείηαη απφ 20 εηαίξνπο ην κέγηζην.
Κνηλφο ζπληνληζκφο:
Ο θνηλφο ζπληνληζκφο ζπκπξάμεσλ κεηαμχ επξσπατθψλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) θαη
ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) ηξίησλ ρσξψλ ζεσξείηαη ν θαηάιιεινο κεραληζκφο ν νπνίνο
επηηξέπεη πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα, ζθνπηκφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηεο ζχκπξαμεο. Ο θνηλφο ζπληνληζκφο
δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ νληφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία πξνο εθείλεο πνπ
βξίζθνληαη ζε επηζθαιή θαηάζηαζε. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο θηλεηνπνίεζεο
θαη ηεο ζπκκεηνρήο εηαίξσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δπζκελείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ζπληζηάηαη εληφλσο ν επηκεξηζκφο ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο ζχκπξαμεο κεηαμχ ηνπ
αηηνχληνο (επξσπατθνχ) ζπληνληζηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγαληζκνχ ηξίηεο ρψξαο. ε
απηφ ην πιαίζην, πξνβιέπεηαη ε παξνρή ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο γηα δξαζηεξηφηεηεο θνηλνχ ζπληνληζκνχ
(βι. ζεκείν 6.3 κε ηίηιν «Υξεκαηννηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο», δαπάλεο θνηλνχ ζπληνληζκνχ).
Ο αηηψλ («δηθαηνχρνο») πξέπεη λα είλαη επξσπατθφ ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ). ε πεξίπησζε δε
έγθξηζεο θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο, πξφθεηηαη γηα ην ίδξπκα πνπ ππνγξάθεη ηε ζχκβαζε επηρνξήγεζεο κε ηνλ
Οξγαληζκφ. Ο αηηψλ είλαη ν θαη’ αξρήλ λνκηθά ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ νξζή εθηέιεζε
ηεο ζπκθσλίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αηηψλ αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ ηε λνκηθή επζχλε θαη ηνλ
ζπληνληζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πηπρψλ ηεο ζχκβαζεο, ελψ έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο επηιέμηκεο
πεξηνρήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ ηερληθνχ ζπληνληζκνχ.
Αηηνχληεο / ζπληνληζηηθφ ίδξπκα
Κάζε αηηψλ πξέπεη:
1. λα είλαη λνκηθφ πξφζσπν («λνκηθή νληφηεηα»)
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2. λα είλαη ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Γηα λα είλαη επηιέμηκνη σο ίδξπκα αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο, νη αηηνχληεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ καζήκαηα ζε πξνπηπρηαθφ, πηπρηαθφ θαη/ή
δηδαθηνξηθφ επίπεδν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ λα νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε πξνζφλησλ
αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο. Οη αηηνχληεο κπνξεί λα απνθαινχληαη
«παλεπηζηήκην» ή λα θέξνπλ θάπνηα άιιε ζρεηηθή νλνκαζία (π.ρ. «πνιπηερλείν», «θνιέγην»,
«ηλζηηηνχην» θ.ιπ.). Σα παξαξηήκαηα ΑΔΗ ηξίησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζε επηιέμηκεο
επξσπατθέο ρψξεο ή ηα παξαξηήκαηα επξσπατθψλ ΑΔΗ πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο δελ
ζεσξνχληαη επηιέμηκνη αηηνχληεο.
3. λα είλαη θαηαρσξηζκέλνο ζε κηα απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο (γηα ηνλ νξηζκφ ηεο επξσπατθήο
ρψξαο βι. ελφηεηα «Οξηζκνί θαη γισζζάξην»)
4. λα έρεη ηελ άκεζε επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ καδί κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ θαη
λα κελ ελεξγεί σο κεζνιαβεηήο
5. λα ηνπ έρεη απνλεκεζεί Υάξηεο Erasmus πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο
πξφζθιεζεο.
πληνληζηηθφο νξγαληζκφο ηξίηεο ρψξαο:
Ο ζπληνληζηηθφο νξγαληζκφο ηξίηεο ρψξαο πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα θαζήθνληα
ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηεο ζχκπξαμεο θαη είλαη ππεχζπλνο –απφ θνηλνχ κε ηνλ αηηνχληα– γηα
ηνλ θαζεκεξηλφ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζχκπξαμεο. Ο ελ ιφγσ νξγαληζκφο ζπκβάιιεη
επίζεο ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ άιισλ νξγαληζκψλ εηαίξσλ ηξίησλ ρσξψλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην
πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο.
Ο ξφινο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγαληζκνχ ηξίηεο ρψξαο –ζρεηηθά κε ηηο
αθαδεκατθέο, δηνηθεηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πηπρέο– πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη λα
δηεπθξηλίδνληαη κε ζαθήλεηα ζηελ αίηεζε. Αλακέλεηαη φηη, κέζσ ηνπ θνηλνχ ζπληνληζκνχ, ν
νξγαληζκφο ηξίηεο ρψξαο ζα δχλαηαη λα εληζρχζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε
πξνγξακκάησλ δηεζλνχο θηλεηηθφηεηαο.
Κάζε ζπληνληζηηθφ ίδξπκα ηξίηεο ρψξαο πξέπεη:
1. λα είλαη λνκηθφ πξφζσπν («λνκηθή νληφηεηα»)∙
2. λα είλαη ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Γηα λα είλαη επηιέμηκνη σο ίδξπκα αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο, νη αηηνχληεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ καζήκαηα ζε πξνπηπρηαθφ, πηπρηαθφ θαη/ή
δηδαθηνξηθφ επίπεδν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ λα νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε πξνζφλησλ
αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο. Οη αηηνχληεο κπνξεί λα απνθαινχληαη
«παλεπηζηήκην» ή λα θέξνπλ θάπνηα άιιε ζρεηηθή νλνκαζία (π.ρ. «πνιπηερλείν», «θνιέγην»,
«ηλζηηηνχην» θ.ιπ.). Σα παξαξηήκαηα ΑΔΗ ηξίησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζε επηιέμηκεο
ρψξεο/εδάθε ή ηα παξαξηήκαηα επξσπατθψλ ΑΔΗ πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο/εδάθε δελ
ζεσξνχληαη επηιέμηκνη αηηνχληεο∙
3. λα είλαη θαηαρσξηζκέλνο ζε θάπνηα απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο ηεο πξφζθιεζεο (γηα ηνλ νξηζκφ
ηεο επξσπατθήο θαη ηεο ηξίηεο ρψξαο βι. ελφηεηα «Οξηζκνί θαη γισζζάξην»). Ζ ππνρξέσζε
θαηνρήο Υάξηε Erasmus δελ αθνξά ηα ΑΔΗ εηαίξνπο ηξίησλ ρσξψλ.

Δηαίξνη
Κάζε εηαίξνο πξέπεη:
1. λα είλαη λνκηθφ πξφζσπν («λνκηθή νληφηεηα»)
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2. λα είλαη ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Γηα λα είλαη επηιέμηκνη σο ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, νη
αηηνχληεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ καζήκαηα ζε πξνπηπρηαθφ, πηπρηαθφ θαη/ή δηδαθηνξηθφ επίπεδν
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ λα νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε πξνζφλησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο. Οη αηηνχληεο κπνξείλα απνθαινχληαη «παλεπηζηήκην» ή λα θέξνπλ θάπνηα άιιε
ζρεηηθή νλνκαζία (π.ρ. «πνιπηερλείν», «θνιέγην», «ηλζηηηνχην» θ.ιπ.). Σα παξαξηήκαηα ΑΔΗ ηξίησλ
ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζε επηιέμηκεο ρψξεο ή ηα παξαξηήκαηα επξσπατθψλ ΑΔΗ πνπ βξίζθνληαη ζε
ηξίηεο ρψξεο δελ ζεσξνχληαη επηιέμηκνη εηαίξνη
3. λα είλαη θαηαρσξηζκέλνο ζε κηα απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο ηεο πξφζθιεζεο (βι. νξηζκφ ησλ επξσπατθψλ
θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ελφηεηα «Οξηζκνί θαη γισζζάξην». Ζ ππνρξέσζε θαηνρήο Υάξηε Erasmus
δελ αθνξά ηα ΑΔΗ εηαίξνπο ηξίησλ ρσξψλ. Ο Οξγαληζκφο ζα δεηά απφ ηηο Αληηπξνζσπείεο ηεο ΔΔ λα
έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ζρεηηθήο ρψξαο ψζηε λα βεβαηψλεηαη φηη ηα ΑΔΗ ηξίησλ
ρσξψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκπξαμε αληαπνθξίλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ΑΔΗ πνπ δίδεηαη ζην
άξζξν 2 ηεο απφθαζεο γηα ην πξφγξακκα.

πλδεδεκέλα κέιε
Πξφθεηηαη γηα άιινπο ηχπνπο νξγαληζκψλ απφ επηιέμηκεο ρψξεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην.
Σα ζπλδεδεκέλα κέιε δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δξάζε αιιά δελ είλαη δηθαηνχρνη θαη δελ κπνξνχλ
λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ επηρνξήγεζε. Σα ζπλδεδεκέλα κέιε δελ ρξεηάδεηαη λα πιεξνχλ ηα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ αηηνχληα θαη ηνπο εηαίξνπο.
Σα ζπλδεδεκέλα κέιε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε θαη λα πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηνπο ζην πιαίζην
ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ηα ζπλδεδεκέλα κέιε κπνξνχλ λα είλαη ίδξπκα
ππνδνρήο, γηα παξάδεηγκα εάλ ζην πιαίζην ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ πξνβιέπεηαη πξαθηηθή άζθεζε.
Οξηζκέλνη ηχπνη ζπλδεδεκέλσλ κειψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κεγάιε ζπλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο είλαη:
επηρεηξήζεηο, βηνκεραληθά θαη εκπνξηθά επηκειεηήξηα, ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο ή εζληθέο δεκφζηεο
ππεξεζίεο θαη εξεπλεηηθά θέληξα, πεξηθεξεηαθά ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ δελ ππάγνληαη ζε
θάπνην εζληθφ ζχζηεκα αιιά είλαη επηζήκσο αλαγλσξηζκέλα απφ κία απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο
εζληθνί θαη δηεζλείο κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε πξφζθπγεο, δηθαηνχρνπο αζχινπ,
εθηνπηζζέληεο πιεζπζκνχο θαη απηφρζνλεο πιεζπζκνχο.
Σα ζπλδεδεκέλα κέιε αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε κεηαθνξά γλψζεο θαη απνηειεζκάησλ θαη λα
ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ζρεδίσλ.
Δπξσπαίνη θνηηεηέο
Γηα λα είλαη επηιέμηκνη, νη επξσπαίνη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο
θαη κεηαδηδάθηνξεο, ζπιινγηθά «νη επξσπαίνη θνηηεηέο»:
1. πξέπεη λα είλαη ππήθννη κηαο απφ ηηο επηιέμηκεο επξσπατθέο ρψξεο
2. γηα ηελ νκάδα ζηφρν 1 (ΟI): νη θνηηεηέο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα ΑΔΗ επξσπατθψλ
ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηε ζχκπξαμε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο ζηε ζχκπξαμε. Οη πξνπηπρηαθνί
θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο ζπνπδψλ ζην ίδξπκα
πξνέιεπζεο
3. γηα ηελ νκάδα ζηφρν 2 (ΟII): νη θνηηεηέο πξέπεη είηε λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε ΑΔΗ (πνπ δελ αλήθεη
ζηε ζχκπξαμε) θάπνηαο επξσπατθήο ρψξαο είηε λα έρνπλ απνθηήζεη πηπρίν παλεπηζηεκίνπ ή ηζνδχλακν
ηίηιν απφ ΑΔΗ θάπνηαο επξσπατθήο ρψξαο
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4. πξέπεη λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηε γιψζζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ηα καζήκαηα ή κία απφ ηηο
γιψζζεο πνπ νκηινχληαη ζήκεξα ζηηο ρψξεο ππνδνρήο
5. νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο ζπνπδψλ ζηελ
πξψηε βαζκίδα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
Φνηηεηέο ηξίησλ ρσξψλ
Γηα λα είλαη επηιεμηκνη, νη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη
κεηαδηδάθηνξεο ησλ ηξίησλ ρσξψλ, ζπιινγηθά «νη θνηηεηέο ηξίησλ ρσξψλ»:
1. πξέπεη λα είλαη ππήθννη κηαο απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο ηεο ζρεηηθήο νκάδαο
2. δελ πξέπεη λα έρνπλ θαηνηθήζεη νχηε λα έρνπλ αζθήζεη ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο (ζπνπδέο,
εξγαζία θ.ιπ.) ζε θάπνηα απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο γηα πεξηζζφηεξν απφ ζπλνιηθά 12 κήλεο ηα πέληε
ηειεπηαία έηε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο ζηε ζχκπξαμε. Απηφο ν θαλφλαο δελ ηζρχεη γηα ηνπο
ππνςεθίνπο ηεο ΟΗΗΗ
3. γηα ηελ νκάδα ζηφρν 1 (ΟI): νη θνηηεηέο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα ΑΔΗ ηξίησλ
ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηε ζχκπξαμε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο ζηε ζχκπξαμε. Οη πξνπηπρηαθνί
θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο ζπνπδψλ ζην ίδξπκα
πξνέιεπζεο
4. γηα ηελ νκάδα ζηφρν 2 (ΟII): νη θνηηεηέο πξέπεη είηε λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε ΑΔΗ (πνπ δελ αλήθεη
ζηε ζχκπξαμε) ηξίηεο ρψξαο ηεο νκάδαο είηε λα έρνπλ απνθηήζεη πηπρίν παλεπηζηεκίνπ ή ηζνδχλακν
ηίηιν απφ ΑΔΗ απηψλ ησλ ηξίησλ ρσξψλ
5. γηα ηελ νκάδα ζηφρν 3 (ΟIII): νη θνηηεηέο πξέπεη λα είλαη ππήθννη κηαο απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο ηεο
νκάδαο θαη λα αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο ζηφρνπο
6. πξέπεη λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηε γιψζζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ηα καζήκαηα ή κία απφ ηηο
γιψζζεο πνπ νκηινχληαη ζήκεξα ζηηο ρψξεο ππνδνρήο.
Αθαδεκατθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ
Γηα λα είλαη επηιέμηκν, ην αθαδεκατθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ζπιινγηθά «ην πξνζσπηθφ»:
1. πξέπεη λα έρεη ηελ ππεθνφηεηα κηαο απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο
2. γηα ηελ νκάδα ζηφρν 1 (ΟI): ην πξνζσπηθφ ηξίησλ ρσξψλ πξέπεη λα εξγάδεηαη ή λα ζπλδέεηαη κε ΑΔΗ
απφ θάπνηα ηξίηε ρψξα ηεο ζχκπξαμεο. Σν πξνζσπηθφ επξσπατθψλ ρσξψλ πξέπεη λα εξγάδεηαη ή λα
ζπλδέεηαη κε επξσπατθφ ΑΔΗ ηεο ζχκπξαμεο
3. γηα ηελ νκάδα ζηφρν 2 (ΟII): ην πξνζσπηθφ ηξίησλ ρσξψλ πξέπεη λα εξγάδεηαη ή λα ζπλδέεηαη κε ΑΔΗ
(πνπ δελ αλήθεη ζηε ζχκπξαμε) ηξίηεο ρψξαο ηεο νκάδαο. Σν πξνζσπηθφ επξσπατθήο ρψξαο πξέπεη λα
εξγάδεηαη ή λα ζπλδέεηαη κε ΑΔΗ (πνπ δελ αλήθεη ζηε ζχκπξαμε) θάπνηαο επξσπατθήο ρψξαο.
Οη εξγαζίεο ζην πιαίζην ηεο θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε ζπκθσλίεο ζχκπξαμεο αλάκεζα ζηα
κέιε ηεο ζχκπξαμεο.
Σα ηδξχκαηα πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο θαη ην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ γηα ην
πξφγξακκα ησλ δηαιέμεσλ πνπ ζα δνζεί απφ ην θηινμελνχκελν πξνζσπηθφ, γηα ηηο εξεπλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηνλ ηχπν εθπαίδεπζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί.

6.1.2.β ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη
πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο θαη
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άιισλ ππεξεζηψλ ζε μέλνπο θνηηεηέο θαη ηελ παξνρή εξγαζηψλ δηδαζθαιίαο/θαηάξηηζεο θαη έξεπλαο θαη
άιισλ ππεξεζηψλ ζε πξνζσπηθφ απφ ηε ρψξα ή ηηο ρψξεο πνπ θαιχπηεη ην ζρέδην.
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη δηεμάγνληαη ζε κία απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο νηθείεο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πξφζθιεζεο θαη κεηέρνπλ ζηε ζχκπξαμε.
Ζ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο μεθηλά θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Οη ζπκπξάμεηο
κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ ζε θχθινπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν
ρξνλνδηάγξακκα:
Ππώηορ κύκλορ – νη δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα μεθηλνχλ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ
έηνπο «λ». Σειεπηαία πξνζεζκία έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ε 31ε
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο «λ+1». Κάζε καθξνρξφληα δξαζηεξηφηεηα θηλεηηθφηεηαο (ήηνη δηάξθεηαο 36
κελψλ) πξέπεη λα μεθηλά ζηνλ πξψην θχθιν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε θαηαιεθηηθή ηεο εκεξνκελία
βξίζθεηαη εληφο ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ.
Γεύηεπορ κύκλορ – νη δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα μεθηλνχλ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ
έηνπο «λ+1». Σειεπηαία πξνζεζκία έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ε 31ε
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο «λ +2».
Σπίηορ κύκλορ – νη δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα μεθηλνχλ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο
«λ +2». Σειεπηαία πξνζεζκία έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ε 31ε
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο «λ +3».
Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα μεθηλήζεη αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη
πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη εληφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ.
Οη αηηνχληεο πξέπεη λα έρνπλ ππφςε φηη, εάλ ε πξφηαζή ηνπο εγθξηζεί, ζα ρξεηαζηεί λα ππνβάινπλ ζηνλ
Οξγαληζκφ θαηάινγν κε ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ππνηξνθία, θαζψο θαη
εθεδξηθφ θαηάινγν φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην φλνκα, ην θχιν, ε νκάδα-ζηφρνο, ην ίδξπκα πξνέιεπζεο θαη
ππνδνρήο, ν ηνκέαο ζπνπδψλ, ν ηχπνο θηλεηηθφηεηαο (βι. ελφηεηα «αηνκηθή θηλεηηθφηεηα») θαη ε δηάξθεηα.
Δπηπιένλ, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ αλά ηχπν θηλεηηθφηεηαο, ρψξα πξνέιεπζεο θαη θχιν. Ο καηάλογορ ανά ηύπο κινηηικόηηηαρ
ππέπει να ςποβληθεί ηοςλάσιζηον 15 ημέπερ ππιν από ηην έναπξη ηηρ ππώηηρ δπαζηηπιόηηηαρ
κινηηικόηηηαρ κάθε ηύπος, ενώ ο πλήπηρ καηάλογορ για όλερ ηιρ δπαζηηπιόηηηερ κινηηικόηηηαρ έυρ
ηην 1η επηεμβπίος ηος έηοςρ «ν+1» ηο απγόηεπο για ηον ππώηο κύκλο, ηος έηοςρ «ν+2» για ηον
δεύηεπο κύκλο και ηος έηοςρ ηος έηοςρ «ν+3» για ηον ηπίηο κύκλο.
Σν ζρέδην απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε:
νξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο
αηνκηθή θηλεηηθφηεηα γηα θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ.
Ζ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο έρεη σο ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη, κέζα απφ κέηξα πνηνηηθήο
ππνζηήξημεο, ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ
πεξηφδνπο ζπνπδψλ θαη δηδαζθαιίαο/έξεπλαο/θαηάξηηζεο ζε ΑΔΗ εηαίξνπο ζε άιιεο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο.
Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ε ζχκπξαμε πξέπεη:
λα θαηαξηίζεη κλεκφλην ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ κε ζηφρν ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ηεο ζχκπξαμεο
θαη ηε ξχζκηζε φισλ ησλ πηπρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο.
ην κλεκφλην ζπκθσλίαο πξέπεη λα απνηππψλνληαη:
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o

ν ξφινο ησλ εηαίξσλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο ζηηο νξγαλσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο, ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο, πξνπαξαζθεπαζηηθέο αθαδεκατθέο
δξαζηεξηφηεηεο θ.ά.)

o

ν ξφινο ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηδξχκαηνο ηξίηεο ρψξαο ζηνλ θαζεκεξηλφ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε
ηεο ζχκπξαμεο

o

νη δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ (π.ρ. θεληξηθνί κεραληζκνί επηινγήο πνπ
εθαξκφδνληαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο. Οη ελ ιφγσ κεραληζκνί ιακβάλνπλ ππφςε ηα δηαθνξεηηθά
θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηφρνπο)

o

νξηζκφο ησλ επηκέξνπο αθαδεκατθψλ ξπζκίζεσλ (π.ρ. γηα ηνπο θνηηεηέο: ζπκθσλεκέλα θξηηήξηα
εμέηαζεο, αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ησλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ· γηα ην πξνζσπηθφ:
ζπκπεξίιεςε καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ηαθηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΑΔΗ ππνδνρήο, ξπζκίζεηο
αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ καζεκάησλ, πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θ.ιπ.)

o

ζαθείο νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ φζνλ αθνξά ην θφζηνο νξγάλσζεο θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ ππνηξνθηψλ.

λα αλαπηχμεη ζαθή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηεο ζχκπξαμεο, ηδίσο κε κέζα φπσο έλαο
εηδηθφο δηθηπαθφο ηφπνο γηα ηε ζχκπξαμε, ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γξάζε 2 –
πκπξάμεηο Erasmus Mundus, θαη ζα παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
αθαδεκατθέο, νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο πηπρέο ηεο ζχκπξαμεο. ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη κηα
ζηέξεε ζηξαηεγηθή δηθηχσζεο πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ΑΔΗ ησλ
ελδηαθεξφκελσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ζε εππαζείο νκάδεο, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηέο απνηεινχλ
ηεζείζα πξνηεξαηφηεηα ησλ ηξίησλ ρσξψλ.
λα εθαξκφζεη γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ, ησλ εξεπλεηψλ, ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο έλαλ κεραληζκφ πνπ λα εγγπάηαη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο
επηινγήο θαη ηελ ηζφηηκε δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ
λα ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αηνκηθήο θηλεηηθφηεηαο. Οη ζπκπξάμεηο πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε
κεηά ηε δεκνζίεπζε θάζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ απφ
ηνπο ππνςεθίνπο γηα ππνηξνθίεολα κεζνιαβεί δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 45 εκεξψλ. Ζ δηαδηθαζία θαη ε
πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηξφπν ψζηε νη ππνςήθηνη
λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη λα έρνπλ αξθεηφ
ρξφλν λα εηνηκάζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο.
λα δηαρεηξηζηεί δηαηνκεαθά δεηήκαηα φπσο ε ίζε εθπξνζψπεζε ησλ δχν θχισλ, νη ίζεο επθαηξίεο θαη ε
ζπκκεηνρή κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ (θνηηεηψλ κε αλαπεξίεο, νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ θνηηεηψλ). Ζ
δηαηχπσζε ζαθψλ δηαηάμεσλ θαηά ησλ απνθιεηζκψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ
κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ είλαη πξνυπφζεζε63.
λα ιάβεη κέηξα γηα πξφιεςε ηεο πηζαλήο «δηαξξνήο εγθεθάισλ» απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο πνπ κεηέρνπλ ζην
πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο
λα παξέρεη επαξθή γισζζηθή ππνζηήξημε
λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο ζηνπο θνηηεηέο (π.ρ. δηεζλέο γξαθείν, ζηέγαζε,
θαζνδήγεζε, βνήζεηα κε ηηο ηαμηδησηηθέο ζεσξήζεηο θαη ηηο άδεηεο παξακνλήο θ.ιπ.),
63

Να ζεκεησζεί φηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο θαη ηηο εππαζείο νκάδεο ζπλίζηαηαη ζην φηη νη πξψηεο
αλαθέξνληαη ζε δηαηνκεαθά δεηήκαηα θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ και για ηιρ ηπειρ
ομάδερ ζηόσοςρ, ελψ νη ηειεπηαίεο αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επηινγή ππνςεθίσλ ηεο ΟIII.
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φπνπ είλαη απαξαίηεην, ππεξεζηψλ πξνο δηεπθφιπλζε κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ
ησλ θαηφρσλ ππνηξνθηψλ, θαζψο θαη φζσλ απφ απηνχο έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο
λα ζεζπίζεη αζθαιηζηηθή ξχζκηζε πνπ λα εγγπάηαη ηελ επαξθή θάιπςε ησλ θνηηεηψλ ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο, ηξαπκαηηζκνχ, αζζέλεηαο θ.ιπ. γηα φζν δηάζηεκα ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε EMA2 –
ΚΔΛΟ1
λα πξνρσξήζεη ζε ζπκθσλίεο κε ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ην αηνκηθφ ηνπο πξφγξακκα εξγαζίαο θαη ηνλ
θφξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα ζεσξεζεί φηη πέηπραλ ζε εμεηάζεηο ή ζε άιιεο κνξθέο
αμηνιφγεζεο (ζπκθσλίεο ζπνπδψλ)
λα δηεπθνιχλεη ηελ αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ησλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ, θαηάξηηζεο, έξεπλαο θαη
δηδαζθαιίαο (κέζσ ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο πηζησηηθψλ κνλάδσλ – ECTS ή άιισλ
ζπκβαηψλ ζπζηεκάησλ) κε ζηφρν λα επλνήζεη ηε δεκηνπξγία θαη/ή ηελ πινπνίεζε θνηλψλ ρψξσλ
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ειάρηζηε απαίηεζε απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο είλαη λα
ζεσξήζνπλ ηελ πεξίνδν ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Σν
ΑΔΗ πξνέιεπζεο παξέρεη πιήξε αθαδεκατθή αλαγλψξηζε γηα ηελ πεξίνδν ζπνπδψλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμεηάζεσλ ή άιισλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο) πνπ νινθιεξψλεηαη ζην/ζηα
ΑΔΗ ππνδνρήο. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, ην ΑΔΗ ππνδνρήο παξέρεη ζηνλ
εηζεξρφκελν θνηηεηή θαη ζην ΑΔΗ πξνέιεπζεο πηζηνπνηεηηθφ βαζκνινγίαο πνπ βεβαηψλεη φηη ην
πξφγξακκα νινθιεξψζεθε. Πξνηείλεηαη επίζεο ε ρνξήγεζε παξαξηήκαηνο δηπιψκαηνο
λα θαηαξηίζεη ζπκθσλίεο κε ηνπο αθαδεκατθνχο γηα ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ
θηινμελνχκελν αθαδεκατθφ, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπληζηνχλ κέξνο ησλ καζεκάησλ πνπ αμηνινγνχληαη
γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ/δηπιψκαηνο πνπ ρνξεγεί ην ίδξπκα ππνδνρήο
λα πξνβιέςεη ξπζκίζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμεξρφκελσλ θνηηεηψλ
λα αλαπηχμεη κεραληζκνχο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο
λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθή βησζηκφηεηαο εμεγψληαο ην πψο νη αληαιιαγέο θηλεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ κε ηξίηεο ρψξεο, ην πψο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αλάγθεο ησλ ζρεηηθψλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ην πψο ζα ζπκβάινπλ
ζηε δηάρπζε ησλ επξσπατθψλ θνηλσληθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ αμηψλ.

Αηνκηθή θηλεηηθφηεηα
Τπάξρνπλ ηξεηο νκάδεο ζηφρνη γηα ηηο ξνέο αηνκηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη πέληε δηαθνξεηηθνί ηχπνη αηνκηθήο
θηλεηηθφηεηαο γηα θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ.

Οκάδα ζηφρνο

ηνρνζεηεκέλνη δηθαηνχρνη

Σχπνη
θηλεηηθφηεηαο

Υψξεο
πξνέιεπζεο ησλ
αηφκσλ πνπ
κεηέρνπλ ζηελ
θηλεηηθφηεηα

ΟΜΑΓΑ
ΣΟΥΟ 1

Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ ηεο γεσγξαθηθήο
νκάδαο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα
απφ ηα ΑΔΗ ηξίησλ ρσξψλ ην νπνίν είλαη
κέινο ηεο ζχκπξαμεο.
Τπήθννη επξσπατθψλ ρσξψλ, νη νπνίνη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επξσπατθά ΑΔΗ
ην νπνίν είλαη κέινο ηεο ζχκπξαμεο.

πξνπηπρηαθή,
κεηαπηπρηαθή,
δηδαθηνξηθή,
κεηαδηδαθηνξηθή,
πξνζσπηθνχ

Σξίηεο ρψξεο ηεο
ζρεηηθήο νκάδαο
θαη επξσπατθέο
ρψξεο.
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ΟΜΑΓΑ
ΣΟΥΟ 2

ΟΜΑΓΑ
ΣΟΥΟ 3

Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ ηεο γεσγξαθηθήο
νκάδαο, νη νπνίνη:
είλαη εγγεγξακκέλνη ή εξγάδνληαη ζε
ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ησλ ρσξψλ
απηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε
ζχκπξαμε (θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ)
έρνπλ απνθηήζεη πηπρίν παλεπηζηεκίνπ ή
αληίζηνηρν ηίηιν απφ ίδξπκα ησλ ρσξψλ
απηψλ (κφλν θνηηεηέο).
ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη ε παξνρή
επθαηξηψλ θηλεηηθφηεηαο θαη ζε ππεθφνπο
ηξίησλ ρσξψλ πνπ εξγάδνληαη ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε, ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο,
θαζψο
θαη
ζε
κε
θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο.
Τπήθννη επξσπατθψλ ρσξψλ, νη νπνίνη:
είηε είλαη εγγεγξακκέλνη είηε εξγάδνληαη
ζε ΑΔΗ (πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε
ζχκπξαμε) θάπνηαο επξσπατθήο ρψξαο
(θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ)
έρνπλ απνθηήζεη πηπρίν παλεπηζηεκίνπ ή
αληίζηνηρν ηίηιν απφ ΑΔΗ θάπνηαο
επξσπατθήο ρψξαο (κφλν θνηηεηέο).
Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ ηεο γεσγξαθηθήο
νκάδαο πνπ βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά
επηζθαιείο θαηαζηάζεηο γηα θνηλσληθνχο θαη
πνιηηηθνχο ιφγνπο. Γηα παξάδεηγκα:
1) είλαη πξφζθπγεο ή δηθαηνχρνη αζχινπ
(δηεζλψο ή βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο
κηαο απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο ππνδνρήο)
ή
2) απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ απνκαθξπλζεί
αβάζηκα
απφ παλεπηζηήκην
ιφγσ
θπιεηηθήο
ή
εζληθήο
θαηαγσγήο,
ζξεζθεχκαηνο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ,
θχινπ ή ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ ή
3) αλήθνπλ ζε απηφρζνλα πιεζπζκφ
ζηνρνζεηεκέλν απφ ζπγθεθξηκέλε εζληθή
πνιηηηθή ή είλαη άηνκα πνπ έρνπλ
εθηνπηζζεί ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο

κεηαπηπρηαθή,
δηδαθηνξηθή,
κεηαδηδαθηνξηθή
πξνζσπηθνχ

Σξίηεο ρψξεο ηεο
ζρεηηθήο νκάδαο
θαη επξσπατθέο
ρψξεο.

πξνπηπρηαθή,
κεηαπηπρηαθή,
δηδαθηνξηθή,
κεηαδηδαθηνξηθή

Μφλν
ηξίηεο
ρψξεο
ηεο
ζρεηηθήο νκάδαο.

Να ζεκεησζεί φηη:


Ζ ομάδα ζηόσορ 1 ππέπει να ζςνιζηά ηοςλάσιζηον ηο 50% ηεο αηνκηθήο θηλεηηθφηεηαο πνπ
θαιχπηεηαη απφ ην ζρέδην

 Οι θοιηηηέρ και ηο πποζυπικό ηυν ηπίηυν συπών ππέπει να ζςνιζηούν ηοςλάσιζηον ηο 70% ηεο
αηνκηθήο θηλεηηθφηεηαο πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζρέδην
 Οι εςπυπαίοι θοιηηηέρ και ηο πποζυπικό δεν μποπούν να ςπεπβαίνοςν ηο 30% ησλ ξνψλ αηνκηθήο
θηλεηηθφηεηαο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζρέδην.
ε γεληθέο γξακκέο, νη πξνσζνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο θαηαλέκνληαη ζηνπο εμήο ηχπνπο:
πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, δηδάθηνξεο, κεηαδηδάθηνξεο θαη πξνζσπηθφ.
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Ο ηχπνο, ε θαηαλνκή θαη ν αξηζκφο ησλ επηιέμηκσλ ξνψλ θηλεηηθφηεηαο ελδέρεηαη λα πνηθίινπλ αλάινγα κε
ηε ζρεηηθή νκάδα. Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο ησλ εηήζησλ
θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Κάζε πξφηαζε πξέπεη λα θαιχπηεη
ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ησλ ξνψλ αηνκηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη λα ηεξεί ην ειάρηζην θαη κέγηζην
πνζνζηφ γηα θάζε ηχπν θηλεηηθφηεηαο πνπ πξνβιέπνπλ νη εηήζηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνηάζεσλ.
Οη αηηνχληεο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ζηηο αηηήζεηο ηνπο ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ, ηηο νκάδεο ζηφρνπο,
ηνπο ηχπνπο θηλεηηθφηεηαο θαη ηα ζεκαηηθά πεδία πνπ ζθνπεχνπλ λα θαιχςνπλ. Ζ θαηαλνκή αλά ηχπν
θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα ηεξείηαη θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην εχξνο πνπ ππνδεηθλχεηαη ζηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ.
Οχηε νη επξσπαίνη θνηηεηέο νχηε νη θνηηεηέο ηξίησλ ρσξψλ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ δεχηεξε
ππνηξνθία γηα ηνλ ίδην ηχπν θηλεηηθφηεηαο βάζεη άιινπ ζρεδίνπ ηεο δξάζεο EMA2-ΚΔΛΟ1. Δπηπιένλ,
νη ππνςήθηνη δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο ζην
πιαίζην ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ.
Ρνέο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ηδξπκάησλ ή κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ
ηξίησλ ρσξψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε ζχκπξαμε δελ είλαη επηιέμηκεο.64
Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξίνδν πξαθηηθήο άζθεζεο (έσο 3 κήλεο ην πνιχ)
ζηε ρψξα ησλ εηαίξσλ ησλ ΑΔΗ ππνδνρήο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί πεξίνδνο ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη είλαη αλαγλσξηζκέλε σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξέπεη λα ζπκθσλείηαη απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εηαίξνπο, ελψ
πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ.
ηα επξσπατθά ΑΔΗ ζπληζηάηαη λα ελεκεξψλνληαη πιήξσο ζρεηηθά κε ηνπο επηκέξνπο φξνπο θάζε
ελδηαθεξφκελεο ηξίηεο ρψξαο πξνηνχ απνθαζίζνπλ λα ζηείινπλ θνηηεηέο ή πξνζσπηθφ, θαη λα ηεξνχλ ηηο
ζπκβνπιέο ηνπ νηθείνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο
ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηξίησλ ρσξψλ.
ηφρνο ηεο πξέπεη λα είλαη ε παγίσζε θαη ε επέθηαζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηκεκάησλ θαη ζρνιψλ θαη ε
πξνεηνηκαζία γηα κειινληηθά ζρέδηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ. Απφ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ αλακέλεηαη επίζεο λα βειηησζεί ε εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο
πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) ή άιισλ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο ζπνπδψλ ζην ίδξπκα εηαίξν.

Γηάξθεηα
Ζ δηάξθεηα ελφο ζρεδίνπ κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζρεηηθή νκάδα, αιιά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ηνπο 48 μήνερ. Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηηο νηθείεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνηάζεσλ.
Ζ ζχκπξαμε κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο, θηλνχκελε εληφο
ησλ νξίσλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα:
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Σα έμνδα ηαμηδίνπ θαη δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζχκπξαμεο γηα ηηο αλάγθεο νξγάλσζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα
θαιπθζνχλ απφ ην πάγην πνζφ πνπ δίδεηαη ζηε ζχκπξαμε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
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Σχπνο αηνκηθήο
θηλεηηθφηεηαο

ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟ I
Δπξσπατθέο ρψξεο

Πξνπηπρηαθή

Δηαίξνη
ρσξψλ

ηξίησλ

απφ 1 αθαδεκατθφ εμάκελν

ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟ ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟ
II
III65

κε εθαξκφζηκν

απφ 1 αθαδεκατθφ
εμάκελν

έσο 1 αθαδεκατθφ έηνο
(10 κήλεο ην πνιχ)

Μεηαπηπρηαθή

έσο 3 αθαδεκατθά
έηε
(36 κήλεο ην πνιχ)

απφ 1 αθαδεκατθφ
εμάκελν

απφ 1 αθαδεκατθφ
εμάκελν

απφ 1 αθαδεκατθφ
εμάκελν

απφ 1 αθαδεκατθφ
εμάκελν

έσο 1 αθαδεκατθφ
έηνο
(10 κήλεο ην πνιχ)

έσο 2 αθαδεκατθά
έηε
(24 κήλεο ην πνιχ)

έσο 2 αθαδεκατθά
έηε
(24 κήλεο ην πνιχ)

έσο 2 αθαδεκατθά
έηε
(24 κήλεο ην πνιχ)

Γηδαθηνξηθή

6-36 κήλεο

6-36 κήλεο

6- 36 κήλεο

Μεηαδηδαθηνξηθή

6-10 κήλεο

6-10 κήλεο

6-10 κήλεο

Πξνζσπηθφ

1-3 κήλεο

1-3 κήλεο

κε εθαξκφζηκν

6.1.3

ΚΡΙ ΣΗΡΙ ΑΑΝΑΘΕΗ

Ζ επηινγή ησλ ζπκπξάμεσλ γίλεηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ
Οξγαληζκφ θαη βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξφηαζεο απφ αθαδεκατθήο θαη νξγαλσηηθήο
άπνςεο. Όιεο νη αηηήζεηο αμηνινγνχληαη απφ αλεμάξηεηνπο εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο ζχκθσλα κε ηα
πέληε θξηηήξηα αλάζεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Ζ κέγηζηε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ιάβεη κηα
πξφηαζε είλαη 100%. Καηαξρήλ, νη πξνηάζεηο πνπ δελ επηηπγράλνπλ ην θαηψηαην φξην πνηφηεηαο ηνπ 50%
δελ ζα εμεηάδνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε.
Κπιηήπια

Βαπύηηηα

1. ςνάθεια

25%

2. Ποιόηηηα

65%

2.1. Σύνθεζη ηηρ ζύμππαξηρ και μησανιζμοί ζςνεπγαζίαρ

20%

2.2. Οπγάνυζη και ςλοποίηζη κινηηικόηηηαρ

25%

2.3. Διεςκολύνζειρ ηυν θοιηηηών / ηος πποζυπικού και παπακολούθηζη

20%

3. Βιυζιμόηηηα

10%

ύνολο

100%

1. πλάθεηα (25% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, νη αηηνχληεο πξέπεη λα δείμνπλ ηε ζπλάθεηα ηεο πξφηαζήο ηνπο ζε ζρέζε κε
ηνπο ζηφρνπο ηεο δξάζεο EMA2-ΚΔΛΟ1 (ελφηεηα 6.1) θαη ην πψο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζα
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Γηα ηηο Ο II θαη III, εάλ ε δηάξθεηα ηεο θηλεηηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξε απφ έλαλ πιήξε αθαδεκατθφ θχθιν θαη δελ ρνξεγνχληαη
δηπιψκαηα, ε ζχκπξαμε πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ απφ ηα
παλεπηζηήκηα πξνέιεπζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο αθαδεκατθή ξχζκηζε κε ηα αληίζηνηρα παλεπηζηήκηα
εηαίξνπο ησλ ηξίησλ ρσξψλ.
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ζπκβάινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη ζηηο νηθείεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ.
2. Πνηφηεηα (65% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, ν αηηψλ πξέπεη λα επεμεγήζεη ηα κέηξα πνπ ζα ιάβεη ψζηε λα δηαζθαιίζεη
ηελ πνηνηηθή νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο. Θα εζηηάζεη ζηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο
πξνηεηλφκελεο ζχκπξαμεο πνπ ζα αμηνπνηεζεί πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ησλ
ζηξαηεγηθψλ/δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρεδίνπ ψζηε λα νξγαλσζεί θαη λα πινπνηεζεί ε
θηλεηηθφηεηα, νη ππεξεζίεο θαη νη δηεπθνιχλζεηο πξνο ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο, θαζψο θαη ζηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζχκπξαμε ζθνπεχεη λα δηαζθαιίζεη ηελ επαξθή ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζην
πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο.
2.1 χλζεζε ηεο ζχκπξαμεο θαη κεραληζκνί ζπλεξγαζίαο (20% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, ν αηηψλ πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηνπο πξνηεηλφκελνπο κεραληζκνχο
ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ζπκπξάμεσλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζην ζρέδην, ηελ
επηρεηξεζηαθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπεηξνγλσζία ηνπο πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ.
2.2 Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε θηλεηηθφηεηαο (25% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ νη αηηνχληεο πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζχκπξαμε
ζθνπεχεη λα δηαρεηξηζηεί ηελ θηλεηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ απνδνηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή ηεο πινπνίεζε. Οη αηηνχληεο πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ
πξνζέιθπζε επαξθνχο αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ, κεζνδνινγία γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο
αδηάβιεηεο θαη δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο επηινγήο, εγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο γηα δηαζθάιηζε ηεο
αλαγλψξηζεο ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ζηξαηεγηθή αμηνιφγεζεο.
2.3 Γηεπθνιχλζεηο ησλ θνηηεηψλ / ηνπ πξνζσπηθνχ θαη παξαθνινχζεζε (20% ηεο ηειηθήο
βαζκνινγίαο)
Βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ
παξέρνληαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο θαη ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ζηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζχκπξαμε ζθνπεχεη λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ
θνηηεηψλ απηψλ θαη ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο
3. Βησζηκφηεηα (10% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Σν θξηηήξην απηφ εζηηάδεη ζηα κέηξα πνπ ζα ιάβεη ε ζχκπξαμε ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηε δένπζα δηάρπζε
θαη εθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ηνλ αληίθηππν θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ καθξνρξφληα (νηθνλνκηθά, ζε επίπεδν ηδξχκαηνο), πέξαλ ηεο πεξηφδνπ
ρξεκαηνδφηεζεο.
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ζα ζπληαρζεί θαηάινγνο κε ηηο θαιχηεξεο πξνηάζεηο γηα θαζεκία απφ ηηο γεσγξαθηθέο
νκάδεο. Με βάζε ην δηαζέζηκν ρξεκαηνδνηηθφ θνλδχιην ζα θαηαξηηζηεί θαηάινγνο κε ην/ηα
επηιεγκέλν/επηιεγκέλα έξγν/έξγα αλά νκάδα, θαζψο θαη εθεδξηθφο θαηάινγνο (εθφζνλ ρξεηαζηεί).
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ζπκβαηηθέο πξνυπνζέζεηο,
αλαηξέμηε ζηηο ελφηεηεο 6.2 θαη 6.3.
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6.2

EMA 2 – ΚΔΛΟ 2: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΜΔ ΥΩΡΔ ΚΑΗ ΔΓΑΦΖ ΠΟΤ
ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΗ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΥΩΡΔ (ICI)

Ο κεραληζκφο ζπλεξγαζίαο κε ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο (ICI) πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κε 17 βηνκεραληθέο
ρψξεο θαη άιιεο πςεινχ εηζνδήκαηνο ρψξεο θαη εδάθε ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, ηεο πεξηνρήο ηεο ΑζίαοΔηξεληθνχ θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Κφιπνπ (ζην εμήο θαινχκελεο «ηξίηεο ρψξεο/εδάθε»). Βάζεη ηνπ άξζξνπ
181A ηεο πλζήθεο, ν ICI ζα ζπκβάιεη –καδί κε άιινπο κεραληζκνχο ηεο ΔΔ– ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ρψξεο θαη εδάθε πνπ κνηξάδνληαη ζπρλά θνηλέο αμίεο, είλαη ζεκαληηθνί
πνιηηηθνί θαη εκπνξηθνί εηαίξνη θαη δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζε πνιπκεξή θφξα θαη ζηελ παγθφζκηα
δηαθπβέξλεζε.
Ζ ΔΔ θαη νη ηξίηεο ρψξεο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ αθαδεκατθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη αληαιιαγψλ γηα
ηελ πξνψζεζε ηεο αιιεινθαηαλφεζεο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο. Σα ζπζηήκαηα
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο ΔΔ θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ/εδαθψλ έρνπλ επηηχρεη εθάκηιια επίπεδα πνηνηηθήο
αλάπηπμεο. Δίλαη θχξηνη πάξνρνη ππεξεζηψλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη αλνίγνπλ δηεζλψο ηα ζπζηήκαηά
ηνπο γηα λα πξνζειθχζνπλ κεγάιν αξηζκφ μέλσλ θνηηεηψλ. Πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθέο δπλαηφηεηεο
αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ αθαδεκατθήο ζπλεξγαζίαο κε φθεινο γηα φιεο ηηο πιεπξέο, φπσο αληαιιαγέο
θνηηεηψλ, θαζεγεηψλ θαη εξεπλεηψλ.
ε απηφ ην πιαίζην, ε Γξάζε Erasmus Mundus 2 - θέινο 2 εζηηάδεη ζηε ζπλεξγαζία ζε πεξηθεξεηαθή βάζε
(ήηνη ζε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ρψξεο ηεο ΔΔ θαη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ηξίηεο ρψξεο/εδάθε ζε κηα
δεδνκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή). Ζ πξνζέγγηζε θαηά πεξηθέξεηεο δηαθνξνπνηεί ηηο επηινγέο ζπκπξάμεσλ πνπ
έρνπλ ηα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο ΔΔ, ελζαξξχλεη ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο
ρψξεο εηαίξνπο θαη αληηκεησπίδεη ή κεηξηάδεη ηηο αληζνξξνπίεο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα ηεο ΔΔ θαη
εθείλνπ νξηζκέλσλ εθ ησλ επηκέξνπο ηξίησλ ρσξψλ/εδαθψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηέηνηεο
αληζνξξνπίεο ζα κπνξνχζαλ απφ κφλεο ηνπο λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζε κηα βηψζηκε δηκεξή ζπλεξγαζία.
Ζ θαηά πεξηθέξεηεο πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα παξέρεη έλα πην επέιηθην πιαίζην ζε νξηζκέλεο ρψξεο θαη
εδάθε ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Σέηνηεο ζπκπξάμεηο ζα πξέπεη λα πξναγάγνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο, ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, κεηαδηδάθηνξεο, αθαδεκατθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο. Οη ζπκπξάμεηο ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Σα ζρέδηα πξέπεη
λα θηλνχληαη ζην πλεχκα ηνπ εληζρπφκελνπ ξφινπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ
πξνζθήλην θαη λα αληαλαθινχλ ηα θχξηα ζεκαηηθά πεδία ησλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ κε ηνπο εθβηνκεραληζκέλνπο
ηεο εηαίξνπο.
Οη εηδηθνί ζηφρνη ηεο δξάζεο EMA2-ΚΔΛΟ2 είλαη:
λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
πξνψζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο
λα δψζεη ψζεζε ζηελ θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ, ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ θαη ππνςήθησλ κεηαδηδαθηφξσλ
κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ/εδαθψλ πξνσζψληαο ηε δηαθάλεηα, ηελ
ακνηβαία αλαγλψξηζε πξνζφλησλ θαη πεξηφδσλ ζπνπδψλ, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηάξηηζε θαη, φπνπ είλαη
απαξαίηεην, ηε κεηαθνξά αθαδεκατθψλ κνλάδσλ
λα εληζρχζεη ηελ θηλεηηθφηεηα επαγγεικαηηψλ (αθαδεκατθνχ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ) πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο θαιχηεξεο αιιεινθαηαλφεζεο θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
ζρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο ρψξεο εηαίξνπο
λα αλαπηχμεη ηδηαίηεξε αμία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ.
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Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζπκβάιεη πιήξσο ζηελ πξνψζεζε ησλ νξηδφληησλ πνιηηηθψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
εληζρχνληαο ηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη ζπκβάιινληαο
ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
Ληζζαβφλαο, θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο
βηψζηκεο νηθνλνκηθήο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο
επλνψληαο ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο γλψζεηο θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα κηα εηξεληθή θαη δηαξθή αλάπηπμε ζε κηα
Δπξψπε ηεο πνηθηινκνξθίαο
πξνσζψληαο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ζηελ
Δπξψπε, θαζψο θαη ηελ αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο θαη πξνσζψληαο ηε
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε
κεξηκλψληαο γηα θνηηεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, ηδίσο βνεζψληαο ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηε ζπκβαηηθή
αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη πξνσζψληαο ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ γηα φινπο
πξνσζψληαο ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ θαηαπνιέκεζε θάζε
κνξθήο δηαθξίζεσλ κε βάζε ην θχιν, ηε θπιεηηθή ή εζληθή θαηαγσγή, ηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο,
ηελ αλαπεξία, ηελ ειηθία ή ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.

6.2.1

ΘΕΜΑΣΙ ΚΑΠΕΔΙ Α ΠΟΤΔΩΝΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕ Ε ΕΠΙ ΠΕΔΟΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ Α/ΥΩΡΑ

Ζ δξάζε EMA2-ΚΔΛΟ2 θαιχπηεη φια ηα πεδία ζπνπδψλ. ε απηφ ην πιαίζην, ηα ζρέδηα πξνηξέπνληαη
λα πινπνηήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ηα πεδία ζπνπδψλ θαη ηα αληηθείκελα πνπ πξνζδηνξίδνληαη
γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζηηο νηθείεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ.

6.2.2 ΚΡΙ ΣΗΡΙ ΑΕΠΙ ΛΕΞΙ ΜΟΣΗΣΑ
ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθνληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο γηα ηηο ζπκπξάμεηο. Καζεκία
απφ ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη φζνλ αθνξά ηελ επηιέμηκε
ρψξα, ηελ επηιεμηκφηεηα ηεο ζχκπξαμεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ ηχπν θηλεηηθφηεηαο, φπσο
δεκνζηεχνληαη ζηηο νηθείεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ.
Κάζε αηηψλ κπνξεί λα ππνβάιεη κία κφλν πξφηαζε γηα θάζε επηκέξνπο νκάδα. Ζ ίδηα επξσπατθή ζχκπξαμε
κπνξεί λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα έσο δχν νκάδεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε
μερσξηζηφ θάθειν.

6.2.2.α ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΚΑΗ ΤΝΘΔΖ ΣΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
χλζεζε ζχκπξαμεο
Ζ κηθξφηεξε ζχκπξαμε απαξηίδεηαη απφ:


πέληε επξσπατθά ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) ζηα νπνία έρεη απνλεκεζεί Υάξηεο Erasmus
απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη



ηνπιάρηζηνλ ηξία ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) πνπ θαιχπηνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο
ρψξεο/εδάθε ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο: ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ
γηα θαζεκία απφ ηηο νκάδεο παξέρνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο ησλ εηήζησλ θαηεπζπληεξίσλ
γξακκψλ ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ρξεζηή δηαρείξηζε ηεο ζχκπξαμεο απφ ηνλ αηηνχληα, ε ζχκπξαμε κπνξεί λα
απνηειείηαη απφ 12 εηαίξνπο ην πνιχ.
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Αηηνχληεο / ζπληνληζηηθφ ίδξπκα
Κάζε αηηψλ πξέπεη:
1.

λα είλαη λνκηθφ πξφζσπν («λνκηθή νληφηεηα»)

2.

λα είλαη ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Γηα λα είλαη επηιέμηκνη σο ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, νη
αηηνχληεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ καζήκαηα ζε πξνπηπρηαθφ, πηπρηαθφ θαη/ή δηδαθηνξηθφ επίπεδν
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ λα νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε πξνζφλησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο. Οη αηηνχληεο κπνξεί λα απνθαινχληαη «παλεπηζηήκην» ή λα θέξνπλ θάπνηα άιιε
ζρεηηθή νλνκαζία (π.ρ. «πνιπηερλείν», «θνιέγην», «ηλζηηηνχην» θ.ιπ.). Σα παξαξηήκαηα ΑΔΗ ηξίησλ
ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζε επηιέμηκεο επξσπατθέο ρψξεο/εδάθε ή ηα παξαξηήκαηα επξσπατθψλ ΑΔΗ πνπ
βξίζθνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο/εδάθε δελ ζεσξνχληαη επηιέμηκνη αηηνχληεο (γηα ηνλ νξηζκφ ηεο
επξσπατθήο ρψξαο βι. ελφηεηα «Οξηζκνί θαη γισζζάξην»).

3.

λα είλαη θαηαρσξηζκέλνο ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

4.

λα έρεη ηελ άκεζε επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ καδί κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ θαη λα κελ
ελεξγεί σο κεζνιαβεηήο

5.

λα ηνπ έρεη απνλεκεζεί Υάξηεο Erasmus πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο.

Δηαίξνη
Κάζε εηαίξνο πξέπεη:
1.

λα είλαη λνκηθφ πξφζσπν («λνκηθή νληφηεηα»)

2.

λα είλαη ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Γηα λα είλαη επηιέμηκνη σο ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, νη
εηαίξνη πξέπεη λα πξνζθέξνπλ καζήκαηα ζε πξνπηπρηαθφ, πηπρηαθφ θαη/ή δηδαθηνξηθφ επίπεδν
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ λα νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε πξνζφλησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο. Οη εηαίξνη κπνξεί λα απνθαινχληαη «παλεπηζηήκην» ή λα θέξνπλ θάπνηα άιιε
ζρεηηθή νλνκαζία (π.ρ. «πνιπηερλείν», «θνιέγην», «ηλζηηηνχην» θ.ιπ.). Σα παξαξηήκαηα ΑΔΗ ηξίησλ
ρσξψλ/εδαθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε επηιέμηκεο ρψξεο ή ηα παξαξηήκαηα επξσπατθψλ ΑΔΗ πνπ
βξίζθνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο/εδάθε δελ ζεσξνχληαη επηιέμηκνη εηαίξνη

3.

λα είλαη θαηαρσξηζκέλνο ζε θάπνηα απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο ηεο πξφζθιεζεο (γηα ηνλ νξηζκφ ηεο
επξσπατθήο θαη ηεο ηξίηεο ρψξαο βι. ελφηεηα «Οξηζκνί θαη γισζζάξην»).

Ζ ππνρξέσζε θαηνρήο Υάξηε Erasmus δελ αθνξά ηα ΑΔΗ εηαίξνπο ηξίησλ ρσξψλ/εδαθψλ. Ο Οξγαληζκφο ζα
δεηά απφ ηηο Αληηπξνζσπείεο ηεο ΔΔ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ζρεηηθήο ρψξαο ψζηε
λα βεβαηψλεηαη φηη ηα ΑΔΗ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλνπξαμία αληαπνθξίλνληαη ζηνλ
νξηζκφ ηνπ ΑΔΗ πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο γηα ην πξφγξακκα.
πλδεδεκέλα κέιε
Πξφθεηηαη γηα άιινπο ηχπνπο νξγαληζκψλ απφ επηιέμηκεο ρψξεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε.
Σα ζπλδεδεκέλα κέιε δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δξάζε αιιά δελ είλαη δηθαηνχρνη θαη δελ κπνξνχλ
λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ επηρνξήγεζε. Σα ζπλδεδεκέλα κέιε δελ ρξεηάδεηαη λα πιεξνχλ ηα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αηηνχληεο θαη ηνπο εηαίξνπο.
Σα ζπλδεδεκέλα κέιε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε θαη λα πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηνπο ζην πιαίζην
ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ηα ζπλδεδεκέλα κέιε κπνξνχλ λα είλαη ίδξπκα
ππνδνρήο, γηα παξάδεηγκα εάλ ζην πιαίζην ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ πξνβιέπεηαη πξαθηηθή άζθεζε.
Οξηζκέλνη ηχπνη ζπλδεδεκέλσλ κειψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κεγάιε ζπλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο είλαη: επηρεηξήζεηο, βηνκεραληθά θαη εκπνξηθά επηκειεηήξηα,
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ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο ή εζληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη εξεπλεηηθά θέληξα, πεξηθεξεηαθά ηδξχκαηα
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ δελ ππάγνληαη ζε θάπνην εζληθφ ζχζηεκα αιιά είλαη επηζήκσο αλαγλσξηζκέλα
απφ κία απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο.
Σα ζπλδεδεκέλα κέιε αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε κεηαθνξά γλψζεο, απνηειεζκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ
θαηλνηνκίαο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε
ησλ ζρεδίσλ.
Δπξσπαίνη θνηηεηέο
Γηα λα είλαη επηιεμηκνη, νη επξσπαίνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη
κεηαδηδάθηνξεο, ζπιινγηθά «νη επξσπαίνη θνηηεηέο»:
1.

πξέπεη λα είλαη ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

2.

νη θνηηεηέο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε θηλεηηθφηεηαο σο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη
πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή αλαγλσξηζκέλν ηίηιν αληίζηνηρνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο απφ
επξσπατθφ ΑΔΗ ηεο ζχκπξαμεο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ
επηιεμηκφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ ή λα είλαη εγγεγξακκέλνη επί ηνπ παξφληνο ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ΑΔΗ κέινπο ηεο ζχκπξαμεο

3.

νη θνηηεηέο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε θηλεηηθφηεηαο σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη
κεηαπηπρηαθφ ή αλαγλσξηζκέλν ηίηιν αληίζηνηρνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο απφ επξσπατθφ ΑΔΗ ηεο
ζχκπξαμεο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ
ζρεδίνπ ή λα είλαη εγγεγξακκέλνη επί ηνπ παξφληνο ζε δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ΑΔΗ κέινπο ηεο
ζχκπξαμεο

4.

νη θνηηεηέο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε θηλεηηθφηεηαο σο κεηαδηδάθηνξεο πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη ην
δηδαθηνξηθφ ηνπο θαηά ηα δχν ηειεπηαία έηε θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ επξσπατθφ ΑΔΗ ηεο ζχκπξαμεο
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κεηαδηδαθηνξηθή θηλεηηθφηεηα. Σα πξναλαθεξφκελα κπνξνχλ λα αθνξνχλ
έξεπλα, θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε καζεκάησλ πςειήο εμεηδίθεπζεο

5.

πξέπεη λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηε γιψζζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ηα καζήκαηα ή κία απφ ηηο
γιψζζεο πνπ νκηινχληαη ζήκεξα ζηηο ρψξεο ππνδνρήο.

Φνηηεηέο ηξίησλ ρσξψλ
Γηα λα είλαη επηιεμηκνη, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ησλ ηξίησλ ρσξψλ/εδαθψλ,
ζπιινγηθά «νη θνηηεηέο ηξίησλ ρσξψλ»:
1.

πξέπεη λα είλαη ππήθννη κηαο απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο/εδάθε ηεο ζρεηηθήο νκάδαο

2.

νη θνηηεηέο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε θηλεηηθφηεηαο σο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη
πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή αλαγλσξηζκέλν ηίηιν αληίζηνηρνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο απφ ΑΔΗ
ηξίηεο ρψξαο/εδάθνπο πνπ αλήθεη ζηε ζχκπξαμε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ
έλαξμε ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ ή λα είλαη εγγεγξακκέλνη επί ηνπ παξφληνο ζε
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ΑΔΗ κέινπο ηεο ζχκπξαμεο

3.

νη θνηηεηέο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε θηλεηηθφηεηαο σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη
κεηαπηπρηαθφ ή αλαγλσξηζκέλν ηίηιν αληίζηνηρνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο απφ ΑΔΗ ηξίηεο
ρψξαο/εδάθνπο πνπ αλήθεη ζηε ζχκπξαμε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηεο
πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ ή λα είλαη εγγεγξακκέλνη επί ηνπ παξφληνο ζε δηδαθηνξηθφ
πξφγξακκα ΑΔΗ κέινπο ηεο ζχκπξαμεο

4.

νη θνηηεηέο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε θηλεηηθφηεηαο σο κεηαδηδάθηνξεο πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη ην
δηδαθηνξηθφ ηνπο ηα δχν ηειεπηαία έηε θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ΑΔΗ ηξίηεο ρψξαο/εδάθνπο πνπ
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αλήθεη ζηε ζχκπξαμε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κεηαδηδαθηνξηθή θηλεηηθφηεηα. Σα πξναλαθεξφκελα
κπνξνχλ λα αθνξνχλ έξεπλα, θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε καζεκάησλ πςειήο εμεηδίθεπζεο
5.

πξέπεη λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηε γιψζζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ηα καζήκαηα ή κία απφ ηηο
γιψζζεο πνπ νκηινχληαη ζήκεξα ζηηο ρψξεο ππνδνρήο.

Αθαδεκατθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ
Γηα λα είλαη επηιέμηκν, ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ θαη ην πξνζσπηθφ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ζπιινγηθά «ην
πξνζσπηθφ»:
1.

πξέπεη λα εξγάδεηαη ή λα ζπλδέεηαη κε ΑΔΗ ηεο ζχκπξαμεο

2.

πξέπεη λα έρεη ηελ ππεθνφηεηα θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ή κηαο απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο/εδάθε ηεο
αληίζηνηρεο νκάδαο

3.

νη εξγαζίεο ζην πιαίζην ηεο θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε ζπκθσλίεο ζχκπξαμεο αλάκεζα
ζηα κέιε ηεο ζχκπξαμεο

4.

ηα ηδξχκαηα πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο θαη ην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ γηα ην
πξφγξακκα ησλ δηαιέμεσλ πνπ ζα δνζεί απφ ηνπο θηινμελνχκελνπο δηδάζθνληεο, γηα ηηο εξεπλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηνλ ηχπν εθπαίδεπζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί απφ ην πξνζσπηθφ

5.

ε αληαιιαγή κπνξεί λα ζπληζηά αληαιιαγή ζέζεο κε ζέζε ή κνλφδξνκε ξνή επηζθεπηψλ απφ ή πξνο
ηξίηε ρψξα.

6.2.2.β ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ, εξεπλεηψλ
θαη πξνζσπηθνχ, ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο θαη άιισλ ππεξεζηψλ ζε μέλνπο θνηηεηέο θαη ηελ
παξνρή εξγαζηψλ δηδαζθαιίαο/θαηάξηηζεο θαη έξεπλαο θαη άιισλ ππεξεζηψλ ζε πξνζσπηθφ απφ ηε ρψξα ή
ηηο ρψξεο πνπ θαιχπηεη ην ζρέδην.
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη δηεμάγνληαη ζε κηα απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο/εδάθε πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ
αληίζηνηρε νκάδα ηεο πξφζθιεζεο θαη κεηέρνπλ ζηε ζχκπξαμε.
Ζ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο μεθηλά θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Οη ζπκπξάμεηο
κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ ζε θχθινπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν
ρξνλνδηάγξακκα:
Ππώηορ κύκλορ – νη δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα μεθηλνχλ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ
έηνπο «λ». Σειεπηαία πξνζεζκία έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ε 31ε
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο «λ+1». Κάζε καθξνρξφληα δξαζηεξηφηεηα θηλεηηθφηεηαο (ήηνη δηάξθεηαο 36
κελψλ) πξέπεη λα μεθηλά ζηνλ πξψην θχθιν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε θαηαιεθηηθή ηεο εκεξνκελία
βξίζθεηαη εληφο ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ.
Γεύηεπορ κύκλορ – νη δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα μεθηλνχλ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ
έηνπο «λ+1». Σειεπηαία πξνζεζκία έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ε 31ε
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο «λ +2».
Σπίηορ κύκλορ – νη δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα μεθηλνχλ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο
«λ +2». Σειεπηαία πξνζεζκία έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ε 31ε
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο «λ +3».
Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα μεθηλήζεη αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη
πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη εληφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ.
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Οη αηηνχληεο πξέπεη λα έρνπλ ππφςε φηη, εάλ ε πξφηαζή ηνπο εγθξηζεί, ζα ρξεηαζηεί λα ππνβάινπλ ζηνλ
Οξγαληζκφ θαηάινγν κε ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ πξάγκαηη επηιεγεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
δξαζηεξηφηεηα θηλεηηθφηεηαο, θαζψο θαη εθεδξηθφ θαηάινγν φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην φλνκα, ην θχιν, ε
νκάδα ζηφρνο, ην ίδξπκα πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο, ν ηνκέαο ζπνπδψλ, ν ηχπνο θηλεηηθφηεηαο (βι. ελφηεηα
«αηνκηθή θηλεηηθφηεηα») θαη ε δηάξθεηα. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ αλά ηχπν θηλεηηθφηεηαο, ρψξα πξνέιεπζεο θαη θχιν. Ο
θαηάινγνο αλά ηχπν θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 15 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο
δξαζηεξηφηεηαο θηλεηηθφηεηαο θάζε ηχπνπ, ελψ ν πιήξεο θαηάινγνο γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
θηλεηηθφηεηαο έσο ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο «λ+1» ην αξγφηεξν γηα ηνλ πξψην θχθιν, ηνπ έηνπο «λ+2»
γηα ηνλ δεχηεξν θχθιν θαη ηνπ έηνπο ηνπ έηνπο «λ+3» γηα ηνλ ηξίην θχθιν.Σν ζρέδην απνηειείηαη απφ δχν
θχξηα κέξε:
νξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο
αηνκηθή θηλεηηθφηεηα γηα θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ.
Ζ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο έρεη σο ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη, κέζα απφ κέηξα πνηνηηθήο
ππνζηήξημεο, ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ
πεξηφδνπο ζπνπδψλ/άζθεζεο/δηδαζθαιίαο/έξεπλαο/θαηάξηηζεο ζε ΑΔΗ εηαίξνπο ζε άιιεο ζπκκεηέρνπζεο
ρψξεο.
Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ε ζχκπξαμε πξέπεη:
λα θαηαξηίζεη κλεκφλην ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ κε ζηφρν ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ηεο ζχκπξαμεο
θαη ηε ξχζκηζε φισλ ησλ πηπρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο.
ην κλεκφλην ζπκθσλίαο πξέπεη λα απνηππψλνληαη:
o

ν ξφινο ησλ εηαίξσλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο ζηηο νξγαλσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο, ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο, πξνπαξαζθεπαζηηθέο αθαδεκατθέο
δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ.)

o

νη δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ

o

νξηζκφο ησλ επηκέξνπο αθαδεκατθψλ ξπζκίζεσλ (π.ρ. γηα ηνπο θνηηεηέο: ζπκθσλεκέλα θξηηήξηα
εμέηαζεο, αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ησλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ· γηα ην πξνζσπηθφ:
ζπκπεξίιεςε καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ηαθηηθφ πξφγξακκα ηνπ ηδξχκαηνο ππνδνρήο,
ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ καζεκάησλ, πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο θ.ιπ.).

o

ζαθείο νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ φζνλ αθνξά ην θφζηνο νξγάλσζεο θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ ππνηξνθηψλ.

λα αλαπηχμεη ζαθή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηεο ζχκπξαμεο, ηδίσο κε κέζα φπσο έλαο
εηδηθφο δηθηπαθφο ηφπνο γηα ηε ζχκπξαμε, ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δξάζε EMA2 –
ΚΔΛΟ2 θαη ζα παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αθαδεκατθέο, νηθνλνκηθέο
θαη δηνηθεηηθέο πηπρέο ηεο ζχκπξαμεο. ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη κηα ζηέξεε ζηξαηεγηθή
δηθηχσζεο πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ΑΔΗ ησλ ελδηαθεξφκελσλ ηξίησλ
ρσξψλ.
λα εθαξκφζεη γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ, ησλ εξεπλεηψλ, ηνπ αθαδεκατθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ έλαλ κεραληζκφ πνπ λα εγγπάηαη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ηελ ηζφηηκε
δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ
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λα ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ αθαδεκατθνχ θαη
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αηνκηθήο θηλεηηθφηεηαο. Οη
ζπκπξάμεηο πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα κεζνιαβεί δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 45 εκεξψλ κεηά ηε δεκνζίεπζε
ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα
ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο
πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηξφπν ψζηε νη ππνςήθηνη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη λα έρνπλ αξθεηφ ρξφλν λα εηνηκάζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή
ηνπο.
λα παξέρεη επαξθή γισζζηθή ππνζηήξημε
λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο ζηνπο θνηηεηέο (π.ρ. δηεζλέο γξαθείν, ζηέγαζε,
θαζνδήγεζε, βνήζεηα κε ηηο ηαμηδησηηθέο ζεσξήζεηο θαη ηηο άδεηεο παξακνλήο θ.ιπ.),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φπνπ είλαη απαξαίηεην, ππεξεζηψλ πξνο δηεπθφιπλζε κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ
ησλ θαηφρσλ ππνηξνθηψλ, θαζψο θαη φζσλ απφ απηνχο έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο
λα ζεζπίζεη αζθαιηζηηθή ξχζκηζε πνπ λα εγγπάηαη ηελ επαξθή θάιπςε ησλ θνηηεηψλ ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο, ηξαπκαηηζκνχ, αζζέλεηαο θ.ιπ. γηα φζν δηάζηεκα ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε EMA2ΚΔΛΟ2
λα πξνρσξήζεη ζε ζπκθσλίεο κε ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ην αηνκηθφ ηνπο πξφγξακκα εξγαζίαο θαη ηνλ
θφξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα ζεσξεζεί φηη πέηπραλ ζε εμεηάζεηο ή ζε άιιεο κνξθέο
αμηνιφγεζεο (ζπκθσλίεο ζπνπδψλ)
λα δηεπθνιχλεη ηελ αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ησλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ, θαηάξηηζεο, έξεπλαο θαη
δηδαζθαιίαο (κέζσ ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο πηζησηηθψλ κνλάδσλ – ECTS ή άιισλ
ζπκβαηψλ ζπζηεκάησλ) κε ζηφρν λα επλνήζεη ηε δεκηνπξγία θαη/ή ηελ πινπνίεζε θνηλψλ ρψξσλ
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ειάρηζηε απαίηεζε απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο είλαη λα
ζεσξήζνπλ ηελ πεξίνδν ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Σν
AEI πξνέιεπζεο παξέρεη πιήξε αθαδεκατθή αλαγλψξηζε γηα ηελ πεξίνδν ζπνπδψλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμεηάζεσλ ή άιισλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο) πνπ νινθιεξψλεηαη ζην/ζηα
AEI ππνδνρήο. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, ην AEI ππνδνρήο παξέρεη ζηνλ
εηζεξρφκελν θνηηεηή θαη ζην AEI πξνέιεπζεο πηζηνπνηεηηθψλ ζπνπδψλ πνπ βεβαηψλεη φηη ην
πξφγξακκα νινθιεξψζεθε. Πξνηείλεηαη επίζεο ε ρνξήγεζε παξαξηήκαηνο δηπιψκαηνο.
λα θαηαξηίζεη ζπκθσλίεο κε ηνπο αθαδεκατθνχο γηα ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ
θηινμελνχκελν αθαδεκατθφ, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπληζηνχλ κέξνο ησλ καζεκάησλ πνπ αμηνινγνχληαη
γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ/δηπιψκαηνο πνπ ρνξεγεί ην ίδξπκα ππνδνρήο
λα πξνβιέςεη ξπζκίζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμεξρφκελσλ θνηηεηψλ
λα αλαπηχμεη κεραληζκνχο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο
λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθή βησζηκφηεηαο εμεγψληαο ην πψο νη αληαιιαγέο θηλεηηθφηεηαο παγηψλνπλ ηνπο
πθηζηάκελνπο δεζκνχο κε ηξίηεο ρψξεο, ην πψο πξνάγνπλ ηελ αιιεινθαηαλφεζε, ηελ θαηλνηνκία θαη
ηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε κε ηηο ελδηαθεξφκελεο ηξίηεο ρψξεο.
Αηνκηθή θηλεηηθφηεηα
Ζ δξάζε EMA2-ΚΔΛΟ2 ζηνρεχεη ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ηεο γεσγξαθηθήο νκάδαο, νη νπνίνη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα ΑΔΗ ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη κέιε ηεο ζχκπξαμεο, θαη ζε ππεθφννπο
επξσπατθψλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επξσπατθά ΑΔΗ πνπ είλαη κέιε ηεο
ζχκπξαμεο.
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Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν, ηελ θαηαλνκή θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηιέμηκσλ ξνψλ
θηλεηηθφηεηαο παξέρνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο ησλ εηήζησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ηεο
πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Κάζε πξφηαζε πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ
ησλ ξνψλ αηνκηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη λα ηεξεί ην ειάρηζην θαη κέγηζην πνζνζηφ γηα θάζε ηχπν
θηλεηηθφηεηαο πνπ πξνβιέπνπλ νη εηήζηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ
Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξίνδν πξαθηηθήο άζθεζεο (έσο 3 κήλεο ην πνιχ)
ζηε ρψξα ησλ εηαίξσλ ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ κειψλ ησλ ΑΔΗ ππνδνρήο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί πεξίνδνο
ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη είλαη αλαγλσξηζκέλε σο αλαπφζπαζην κέξνο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξέπεη λα ζπκθσλείηαη απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
εηαίξνπο, ελψ πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηψλ.
ηα επξσπατθά ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζπληζηάηαη λα ελεκεξψλνληαη πιήξσο ζρεηηθά κε ηνπο
επηκέξνπο φξνπο θάζε ελδηαθεξφκελεο ηξίηεο ρψξαο/εδάθνπο πξνηνχ απνθαζίζνπλ λα ζηείινπλ θνηηεηέο ή
πξνζσπηθφ θαη λα ηεξνχλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ νηθείνπ ππνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ.
Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο
ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηξίησλ ρσξψλ.
ηφρνο ηεο πξέπεη λα είλαη ε παγίσζε θαη ε επέθηαζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηκεκάησλ θαη ζρνιψλ θαη ε
πξνεηνηκαζία γηα κειινληηθά ζρέδηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ. Απφ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ αλακέλεηαη επίζεο λα βειηησζεί ε εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο
πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) ή άιισλ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο ζπνπδψλ ζην ίδξπκα εηαίξν.
Γηάξθεηα
Ζ δηάξθεηα ελφο ζρεδίνπ κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζρεηηθή νκάδα, αιιά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ηνπο 48 κήλεο. Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηηο νηθείεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνηάζεσλ.
Ζ ζχκπξαμε κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο, θηλνχκελε εληφο
ησλ νξίσλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα:
Σύπορ αηομικήρ
κινηηικόηηηαρ

Μεηαπηπρηαθή

Φοιηηηέρ και πποζυπικό ηηρ ζύμππαξηρ
Δςπυπαφκοί εηαίποι

Δηαίποι ηπίηυν συπών/εδαθών

απφ 1 αθαδεκατθφ εμάκελν

απφ 1 αθαδεκατθφ εμάκελν

έσο 1 αθαδεκατθφ έηνο
(10 κήλεο ην πνιχ)

έσο 2 αθαδεκατθά έηε
(24 κήλεο ην πνιχ)

Γηδαθηνξηθή

6-36 κήλεο

Μεηαδηδαθηνξηθή

6-10 κήλεο

Πξνζσπηθφ

1-3 κήλεο

6.2.3 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΘΔΖ
Ζ επηινγή ησλ ζπκπξάμεσλ γίλεηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ
Οξγαληζκφ θαη βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξφηαζεο απφ αθαδεκατθήο θαη νξγαλσηηθήο
άπνςεο. Όιεο νη αηηήζεηο αμηνινγνχληαη απφ αλεμάξηεηνπο εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο ζχκθσλα κε ηα
πέληε θξηηήξηα αλάζεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Ζ κέγηζηε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ιάβεη κηα
πξφηαζε είλαη 100%. Καηαξρήλ, νη πξνηάζεηο πνπ δελ επηηπγράλνπλ ην θαηψηαην φξην πνηφηεηαο ηνπ 50%
δελ ζα εμεηάδνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε.
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Κπιηήπια

Βαπύηηηα

1. ςνάθεια

25%

2. ςνειζθοπά ζηην απιζηεία

25%

3. Ποιόηηηα

50%

3.1. Σύνθεζη ηηρ ζύμππαξηρ και μησανιζμοί ζςνεπγαζίαρ

15%

3.2. Οπγάνυζη και ςλοποίηζη κινηηικόηηηαρ

20%

3.3. Διεςκολύνζειρ ηυν θοιηηηών / ηος πποζυπικού και παπακολούθηζη

15%

ύνολο

100%

1. πλάθεηα (25% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, νη αηηνχληεο πξέπεη λα δείμνπλ ηε ζπλάθεηα ηεο πξφηαζήο ηνπο ζε ζρέζε κε
ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο EMA2-ΚΔΛΟ2 (ελφηεηα 6.2) θαη ην πψο ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα ζα ζπκβάινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη ζηηο νηθείεο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ.
2. πλεηζθνξά ζηελ αξηζηεία (25% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, νη αηηνχληεο πξέπεη λα δείμνπλ ην πψο ε πξφηαζή ηνπο έρεη απφ
αθαδεκατθήο θαη παλεπηζηεκηαθήο άπνςεο ηα ερέγγπα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αξηζηεία, ηελ θαηλνηνκία κε
ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο.
3. Πνηφηεηα (50% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ν αηηψλ πξέπεη λα επεμεγήζεη ηα κέηξα πνπ ζα ιάβεη ψζηε λα δηαζθαιίζεη
ηελ πνηνηηθή νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο. Θα εζηηάζεη ζηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο
πξνηεηλφκελεο ζχκπξαμεο πνπ ζα αμηνπνηεζεί πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ησλ
ζηξαηεγηθψλ/δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρεδίνπ ψζηε λα νξγαλσζεί θαη λα πινπνηεζεί ε
θηλεηηθφηεηα, νη ππεξεζίεο θαη νη δηεπθνιχλζεηο πξνο ηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο, θαζψο θαη ζηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζχκπξαμε ζθνπεχεη λα δηαζθαιίζεη ηελ επαξθή ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζην
πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο.
3.1 χλζεζε ηεο ζχκπξαμεο θαη κεραληζκνί ζπλεξγαζίαο (15% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, ν αηηψλ πξέπεη λα επεμεγήζεη ηνπο κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο, ηε
ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζην ζρέδην, ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπεηξνγλσζία ηνπο
γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ
3.2 Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε θηλεηηθφηεηαο (20% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
Βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ νη αηηνχληεο πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζχκπξαμε
ζθνπεχεη λα δηαρεηξηζηεί ηελ θηλεηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ απνδνηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή ηεο πινπνίεζε. Οη αηηνχληεο πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ
πξνζέιθπζε επαξθνχο αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ, κεζνδνινγία γηα ηελ εγγχεζε κηαο
αδηάβιεηεο θαη δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο επηινγήο, εγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο γηα δηαζθάιηζε ηεο
αλαγλψξηζεο ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, ζηξαηεγηθή αμηνιφγεζεο, κέηξα θαη
ζηξαηεγηθέο γηα δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο θ.ιπ.
3.3 Γηεπθνιχλζεηο ησλ θνηηεηψλ / ηνπ πξνζσπηθνχ θαη παξαθνινχζεζε (15% ηεο ηειηθήο
βαζκνινγίαο)
Βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ
παξέρνληαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζχκπξαμε
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ζθνπεχεη λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ απηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο
ηεο
Καηφπηλ ηηο αμηνιφγεζεο ζα ζπληαρζεί θαηάινγνο κε ηηο θαιχηεξεο πξνηάζεηο γηα θαζεκία απφ ηηο
γεσγξαθηθέο νκάδεο. Με βάζε ην δηαζέζηκν ρξεκαηνδνηηθφ θνλδχιην ζα θαηαξηηζηεί θαηάινγνο κε ην/ηα
επηιεγκέλν/επηιεγκέλα έξγν/έξγα αλά γεσγξαθηθή νκάδα, θαζψο θαη εθεδξηθφο θαηάινγνο (εθφζνλ
ρξεηαζηεί).

6.3

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

Ζ επηρνξήγεζε πνπ ζα δνζεί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ πινπνίεζεο ησλ
επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ελφηεηεο 6.1.2β θαη 6.2.2β.
Οξγάλσζε θηλεηηθφηεηαο
Σν κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ ζα δνζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ησλ ΑΔΗ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
θηλεηηθφηεηαο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πάγησλ πνζψλ. Σν πάγην πνζφ αληηζηνηρεί ζε 10.000 εςπώ αλά
ίδξπκα ηεο ζχκπξαμεο γηα ην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζρεδίνπ.
Αηνκηθέο ππνηξνθίεο
Απφ ηελ ελίζρπζε ηεο ΔΔ γηα ηελ αηνκηθή θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ θαιχπηεηαη κέξνο ησλ
εμφδσλ ηαμηδίνπ, ησλ εμφδσλ δηακνλήο, ησλ αζθαιηζηηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ εμφδσλ ζπκκεηνρήο γηα ηνπο
θηλεηηθνχο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ.
Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ πξναλαθεξφκελσλ δαπαλψλ ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ
θιηκάθσλ κνλαδηαίνπ θφζηνπο πνπ αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο.
Γαπάλεο θνηλνχ ζπληνληζκνχ:
Μέξνο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ ζα δνζεί ζα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ θνηλνχ
ζπληνληζκνχ: απηφ ην πάγην πνζφ αληηζηνηρεί ζε 10.000 επξψ θαη θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο ηνπ
ζρεδίνπ.
Έμνδα ηαμηδίνπ
Σα ζπκκεηέρνληα ΑΔΗ πξέπεη λα θαιχςνπλ ηα έμνδα ηαμηδίνπ ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ηαμηδίνπ ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο ρνξεγνχληαη πνζά κνλαδηαίνπ θφζηνπο. Σα αθφινπζα πνζά κνλαδηαίνπ
θφζηνπο ηζρχνπλ γηα εηζηηήξηα κεη’ επηζηξνθήο πνπ αθνξνχλ ηε γξακκηθή απφζηαζε (ζε επζεία γξακκή)66
κεηαμχ:

Γηα ηελ νκάδα ζηφρν 1 (EMA2-ΚΔΛΟ1 θαη EMA2-ΚΔΛΟ2): ηνπ ηφπνπ ηνπ ΑΔΗ πξνέιεπζεο
αθελφο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΑΔΗ ππνδνρήο αθεηέξνπ
Γηα ηελ νκάδα ζηφρν 2 (EMA2-ΚΔΛΟ1): ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο ηνπ θνηηεηή / κέινπο ηνπ
πξνζσπηθνχ αθελφο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΑΔΗ ππνδνρήο αθεηέξνπ
Γηα ηελ νκάδα ζηφρν 3 (EMA2-ΚΔΛΟ1): ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ θνηηεηή αθελφο θαη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΑΔΗ ππνδνρήο αθεηέξνπ

66

Γηα πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν www.mapcrow.info
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Απφζηαζε (km)

Πάγην πνζφ (€)

< 500

250

500 – 1.000

500

>1.000 – 1.500

750

>1.500 – 2 500

1.000

>2.500 – 5.000

1.500

>5.000 – 10.000

2.000

>10.000

2.500

Έμνδα δηακνλήο
Σα ζπκκεηέρνληα ΑΔΗ πξέπεη λα παξάζρνπλ ζηνπο θηινμελνχκελνπο θνηηεηέο/πξνζσπηθφ ην ζχλνιν ηεο
δαπάλεο δηακνλήο πνπ νξίδεηαη ζηνλ παξαθάησ αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα. Μέξνο ηεο δίδεηαη θαηά ηελ
άθημε γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο θαη ην ππφινηπν ρνξεγείηαη ζε ηαθηηθή βάζε.
Έμνδα ζπκκεηνρήο
Σα ζπκκεηέρνληα ΑΔΗ πξέπεη λα θαιχςνπλ ηα έμνδα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ θνηηεηψλ / κειψλ ηνπ
πξνζσπηθνχ, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ηεο θηλεηηθφηεηαο. Σα έμνδα ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ
ηα δίδαθηξα θαη/ή ηα ηέιε εγγξαθήο, πξφζζεηα έμνδα βηβιηνζήθεο, θνηηεηηθψλ ελψζεσλ, αλαιψζηκσλ
εξγαζηεξηαθψλ εηδψλ, έμνδα γηα άδεηεο παξακνλήο, έμνδα γηα καζήκαηα γισζζψλ θ.ιπ., χςνπο ίζνπ κε
απηφ πνπ ρξεψλεηαη ζηνπο ηνπηθνχο θαη δηεζλείο θνηηεηέο. Γηα δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο δηάξθεηαο
κηθξφηεξεο ησλ 10 κελψλ, ηα ζπκκεηέρνληα ΑΔΗ πξέπεη λα ρνξεγνχλ απαιιαγή απφ ηα δίδαθηξα. Οη
θνηηεηέο ησλ ΑΔΗ εηαίξσλ ζα ζπλερίζνπλ λα πιεξψλνπλ δίδαθηξα θαη/ή ηέιε εγγξαθήο ζην ΑΔΗ
πξνέιεπζεο, αιιά ην ΑΔΗ ππνδνρήο πξέπεη λα ηνπο ρνξεγήζεη απαιιαγή απφ δίδαθηξα. Πξνο απνθπγή ηεο
δηπιήο θαηαβνιήο δηδάθηξσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ΑΔΗ ππνδνρήο απαηηεί ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ
εγγξαθήο/δηδάθηξσλ, νη θνηηεηέο δελ πξέπεη λα ρξεσζνχλ κε ηα ίδηα ηέιε απφ ην ΑΔΗ πξνέιεπζεο. Γηα ηε
κεηαδηδαθηνξηθή θηλεηηθφηεηα γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο δελ ρξεψλνληαη δίδαθηξα. Σα δίδαθηξα πνπ
αθνξνχλ κεηαδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη ιεπηνκεξψο ζηελ αίηεζε.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ζπκκεηνρήο ησλ εηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ ρνξεγείηαη πνζφ κνλαδηαίνπ θφζηνπο
χςνπο 3 000 επξψ γηα θνηηεηέο θαη 5 000 επξψ γηα εμεηδηθεπκέλεο κεηαδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. Σα έμνδα
απηά θαιχπηνληαη κφλν γηα δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο ειάρηζηεο δηάξθεηαο 10 κελψλ.
ε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη ηα ζπκκεηέρνληα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο λα δεηήζνπλ απφ ηνπο
θηινμελνχκελνπο θνηηεηέο έμνδα ζπκκεηνρήο κεγαιχηεξα απφ ηα πνζά πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν ή λα παξαθξαηήζνπλ πνζά απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε
δηακνλή πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηέηνηα έμνδα.
Αζθαιηζηηθέο δαπάλεο
Σα ζπκκεηέρνληα ΑΔΗ πξέπεη λα πξνζθέξνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε67 (πγείαο, ηαμηδίνπ, αηπρήκαηνο)
ζηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο θαη ζην πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αηνκηθήο
θηλεηηθφηεηαο.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ δαπαλψλ ρνξεγνχληαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο πνζά κνλαδηαίνπ θφζηνπο χςνπο 75 επξψ ηνλ κήλα.

67

Γηα ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο επηζθεθζείηε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Erasmus Mundus.
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Έμνδα ηαμηδησηηθήο ζεψξεζεο
Σα ζπκκεηέρνληα ΑΔΗ πξέπεη λα θαιχςνπλ ηα έμνδα έθδνζεο ηαμηδησηηθήο ζεψξεζεο γηα ηνπο θνηηεηέο θαη
ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αηνκηθή θηλεηηθφηεηα.
Γηα λα επηηαρχλνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο ηαμηδησηηθήο ζεψξεζεο γηα ηνπο
επηιεγκέλνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ, νη επηιεγκέλεο ζπκπξάμεηο πξνηξέπνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή θαη
λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο Αληηπξνζσπείεο ηεο ΔΔ ζηηο ηξίηεο ρψξεο/εδάθε θαη κε ηα πξνμελεία θαη ηηο
πξεζβείεο πνπ δηαηεξνχλ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζηηο νηθείεο ρψξεο κφιηο ιάβνπλ ηελ επίζεκε επηβεβαίσζε
φηη επηιέρζεθαλ.
ε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη ηα ζπκκεηέρνληα ΑΔΗ λα δεηήζνπλ απφ ηνπο θηινμελνχκελνπο θνηηεηέο
έμνδα ηαμηδησηηθήο ζεψξεζεο ή λα παξαθξαηήζνπλ πνζά απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε
δηακνλή πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηέηνηα έμνδα..
Οη ζπκπξάμεηο πξέπεη λα είλαη ελήκεξεο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θνξνιφγεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο αηνκηθέο
ππνηξνθίεο ζηηο δηάθνξεο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο θαη λα ελεκεξψλνπλ αλάινγα ηνπο θαηφρνπο ησλ
ππνηξνθηψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ζπκπξάμεηο θαινχληαη λα ζπκβνπιεχνληαη ηε ζρεηηθή
Δζληθή Γνκή Erasmus Mundus (βι. θαηάινγν ζην θεθάιαην 8).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ππνηξνθηψλ, ζπκβνπιεπζείηε ην Οηθνλνκηθφ
θαη δηνηθεηηθφ εγρεηξίδην ηνπ Erasmus Mundus πνπ δεκνζηεχεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ EACEA.
Σύπορ κινηηικόηηηαρ

Μηνιαία
δαπάνη
διαμονήρ

Γιάπκεια

€ 1.000
κεληαίσο

1 αθαδεκατθφ
εμάκελν - 10
κήλεο68

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ

€ 1.000
κεληαίσο
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

€ 1.000
κεληαίσο

68

Αζθάλιζη

EMA2-ΚΔΛΟ1 (νκάδα ζηφρνο 1)
3.000 επξψ γηα ειάρηζηε
€ 75
πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο δέθα
κεληαίσο
κελψλ

€ 13.750

EMA2-ΚΔΛΟ1 (νκάδα ζηφρνο 3
€ 1.000
κεληαίσο

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Έξοδα ζςμμεηοσήρ

Μέγιζηο
ποζό(εκηόρ
εξόδυν
ηαξιδίος)

€ 1.500
κεληαίσο

1 αθαδεκατθφ
εμάκελν - 36
κήλεο

3.000 επξψ γηα ειάρηζηε
πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο δέθα
κελψλ

€ 75
κεληαίσο

EMA2-ΚΔΛΟ1 (νκάδα ζηφρνο 1) θαη EMA2-ΚΔΛΟ2
1 αθαδεκατθφ
3.000 επξψ γηα ειάρηζηε
εμάκελν - 10
πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο δέθα
κήλεο γηα ηνπο
κελψλ
Δπξσπαίνπο
€ 75
1 αθαδεκατθφ
κεληαίσο
εμάκελν - 24
3.000 επξψ γηα ειάρηζηε
κήλεο γηα
πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο δέθα
ππεθφνπο ηξίησλ
κελψλ
ρσξψλ
EMA2-ΚΔΛΟ1 (νκάδεο ζηφρνη 2 θαη 3)
3.000 επξψ γηα ειάρηζηε
€ 75
6 - 24 κήλεο
πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο δέθα
κεληαίσο
κελψλ

€ 47.700€

€ 13.750

€ 31.800

€ 31.800

EMA2-ΚΔΛΟ1 (φιεο νη νκάδεο ζηφρνη) θαη EMA2-ΚΔΛΟ2
3.000 επξψ γηα ειάρηζηε
€ 75
6 - 36 κήλεο
πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο δέθα
€ 65.700
κεληαίσο
κελψλ

Γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ε θηλεηηθφηεηα γηα ζπληνκφηεξν δηάζηεκα επηηξέπεηαη ζε δεφλησο
αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ.
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ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

€ 1.800
κεληαίσο

EMA2-ΚΔΛΟ1 (φιεο νη νκάδεο ζηφρνη) θαη EMA2-ΚΔΛΟ2
Υσξίο πνζά κνλαδηαίνπ
θφζηνπο γηα εξεπλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
€ 75
€ 5.000 αλά αθαδεκατθφ
6-10 κήλεο
€ 23.750
κεληαίσο
έηνο γηα εμεηδηθεπκέλεο
κεηαδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο
(πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
αίηεζε)
EMA2-ΚΔΛΟ1 (νκάδα ζηφρνο 1 θαη 2) θαη EMA2-ΚΔΛΟ2

ΠΡΟΩΠΗΚΟ

6.4

€ 2.500
κεληαίσο

1-3 κήλεο

κε εθαξκφζηκν

€ 75
κεληαίσο

€ 7.725

ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

«πκθσλία επηρνξήγεζεο»
Δάλ ε πξφηαζε γηα ηε δξάζε EMA2 επηιερζεί, ν Οξγαληζκφο ζα ζπλάςεη ζπκθσλία επηρνξήγεζεο πνπ
θαηαξηίδεηαη ζε επξψ θαη αλαιχεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά. Ζ ζπκθσλία
επηρνξήγεζεο θαιχπηεη ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο
θαζψο θαη ηηο αηνκηθέο ππνηξνθίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία
επηρνξήγεζεο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη ηνλ δηθαηνχρν θαη ε δηάξθεηά ηεο κπνξεί λα είλαη έσο 48
κήλεο.
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο πξέπεη λα δεηεζεί εγγξάθσο θαη λα εγθξηζεί απφ
ηνλ Οξγαληζκφ. Οη ηχπνη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη νη ηξφπνη εθαξκνγήο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη ζην δηνηθεηηθφ
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ εγρεηξίδην πνπ πξνζαξηάηαη ζηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο.
«Καηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο»
Ο δηθαηνχρνο ζα ιάβεη ην πνζφ ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο ζε δφζεηο, θαλνληθά ζχκθσλα κε ην αθφινπζν
ρξνλνδηάγξακκα.
Έηνο «λ»

Έηνο «λ+1»

Έηνο «λ+2»

Πξψηε πξνρξεκαηνδφηεζε

Γεχηεξε πξνρξεκαηνδφηεζε

Σξίηε πξνρξεκαηνδφηεζε

50% ηεο επηρνξήγεζεο

30% ηεο επηρνξήγεζεο

20% ηεο επηρνξήγεζεο

Ζ πξψηε δφζε πξνρξεκαηνδφηεζεο θαηαβάιιεηαη εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ.
Οη επφκελεο δφζεηο ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο θαηαβάιινληαη αθνχ ππνβιεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη εγθξηζεί
απφ ηνλ Οξγαληζκφ έθζεζε πξνφδνπ θαη θαηάινγνο θηλεηηθφηεηαο θαη αίηεκα πιεξσκήο πνπ θαηαδεηθλχεη
φηη έρεη δαπαλεζεί απφ ηε ζχκπξαμε ηνπιάρηζηνλ ην 70% ησλ πνζψλ πξνρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη ήδε
θαηαβάιεη ν Οξγαληζκφο.
Ο Οξγαληζκφο ππνινγίδεη ην ηειηθφ πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο κε βάζε ηελ ηειηθή έθζεζε θαη ηνλ θαηάινγν
θηλεηηθφηεηαο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ. Σν πνζφ ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ
πάγησλ πνζψλ θαη ησλ πνζψλ κνλαδηαίνπ θφζηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο
(βι. ελφηεηα 6.3).
«Μλεκφλην ζπκθσλίαο»
Οη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη/ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη φισλ ησλ ηδξπκάησλ πνπ κεηέρνπλ ζηε
ζχκπξαμε πξέπεη λα ππνγξάςνπλ κλεκφλην ζπκθσλίαο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε ζεζκηθή δέζκεπζε
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ησλ ζπκκεηερφλησλ ΑΔΗ ζηε ζχκπξαμε. Ζ ζπκθσλία πξέπεη λα θαιχπηεη φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα φιεο
ηηο αθαδεκατθέο, δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε, ηε δηαρείξηζε, ηηο
δηαδηθαζίεο επηινγήο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
δηαρείξηζεο ησλ αηνκηθψλ ππνηξνθηψλ.
«πκθσλία θνηηεηή»
Ζ δηαζθάιηζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ θνηηεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζχκπξαμεο είλαη
επζχλε ηεο ίδηαο ηεο ζχκπξαμεο. Πξνθεηκέλνπ λα εγγπψληαη ηελ απαξαίηεηε δηαθάλεηα ησλ θαλφλσλ
ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε EMA2, νη ζπκπξάμεηο νθείινπλ λα νξίδνπλ ζαθψο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα
δηθαηψκαηα ηνπ θνηηεηή κέζσ ζπκθσλίαο θνηηεηή, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπκθσλία απηή πξέπεη λα νξίδεη κε ηνλ κέγηζην βαζκφ αθξίβεηαο ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ακθφηεξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη λα θαιχπηεη δεηήκαηα φπσο:
o

ηα έμνδα ζπκκεηνρήο πνπ ρξεψλνληαη ζηνλ θνηηεηή, ηη θαιχπηνπλ θαη (θαηά πεξίπησζε) ηη δελ
θαιχπηνπλ.

o

νη ζεκαληηθφηεξεο εκεξνκελίεο ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, καδί κε ηηο εμεηαζηηθέο
πεξηφδνπο.

o

νη ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ
ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο / ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, νη αθαδεκατθέο επηδφζεηο ηνπο, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο απφ ηε κε ηήξεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ απηψλ.

«πκθσλία ζπνπδψλ»
Δίλαη επζχλε ηεο ζχκπξαμεο λα δηαζθαιίζεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ θαη θπξίσο ηελ αλαγλψξηζε ηεο
πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ. ην πιαίζην απηφ, ε ζπκθσλία ζπνπδψλ θαη ε αλαιπηηθή βαζκνινγία
απνηεινχλ ηα βαζηθά έγγξαθα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ απφ
ην ίδξπκα πξνέιεπζεο, κε παξαπνκπή ζε παξάξηεκα δηπιψκαηνο, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην. Ζ ζπκθσλία
ζπνπδψλ ππνγξάθεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ΑΔΗ πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο θαη απφ ηνλ θνηηεηή πξηλ
απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο. Κάζε αιιαγή πξέπεη λα ζπκθσλείηαη θαη απφ ηα ηξία
εκπιεθφκελα κέξε.
Τπφδεηγκα ηεο ζςμθυνίαρ επισοπήγηζηρ, καδί κε ηα παξαξηήκαηά ηεο, δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ ηνπ Erasmus Mundus:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_2_en.php

6.5

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Οη επηιεγκέλεο πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζε νηθνλνκηθή αλάιπζε, ζε ζρέζε κε ηελ νπνία ελδέρεηαη λα
δεηεζνχλ απφ ηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο.
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα
Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο αηηνχληεο φηη ην αθφινπζν ρξνλνδηάγξακκα είλαη κφλν ελδεηθηηθφ θαη ελδέρεηαη λα
αιιάδεη ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ πξνθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ:
1)

Γεθέκβξηνο «έηνπο λ-1»: δεκνζίεπζε ηεο εηήζηαο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ (κε
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έληππν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηπρφλ άιιεο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζρεηηθφ έηνο επηινγήο).

2)

Απξίιηνο «έηνπο λ»: πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ.
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3)

Μάηνο - Ινχληνο «έηνπο λ»: αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ πξνηάζεσλ.

4)

Ινχιηνο «έηνπο λ»: απφθαζε αλάζεζεο θαη δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηινγήο

5)

Ινχιηνο «έηνπο λ» έσο επηέκβξηνο «έηνπο λ»: ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο κε ηε
ζχκπξαμε.

6)

επηέκβξηνο «έηνπο λ» έσο 31 Γεθεκβξίνπ «έηνπο λ+1»: έλαξμε ηνπ πξψηνπ θχθινπ θηλεηηθφηεηαο
γηα ηνπο θνηηεηέο.

7)

επηέκβξηνο «έηνπο λ+1» έσο 31 Γεθεκβξίνπ «έηνπο λ+2»: έλαξμε ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ
θηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο θνηηεηέο.

8)

επηέκβξηνο «έηνπο λ+2» έσο 31 Γεθεκβξίνπ «έηνπο λ+3»: έλαξμε ηνπ ηξίηνπ θχθινπ θηλεηηθφηεηαο
γηα ηνπο θνηηεηέο.

9)

επηέκβξηνο «έηνπο λ» έσο ηέινο ηνπ ζρεδίνπ: πηζαλή έλαξμε ηεο θηλεηηθφηεηαο γηα αθαδεκατθφ θαη
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.

10)

επηέκβξηνο «έηνπο λ+1», επηέκβξηνο «έηνπο λ+2», επηέκβξηνο «έηνπο λ+3»: ηειεπηαία
πξνζεζκία απνζηνιήο ησλ πιήξσλ θαηαιφγσλ θηλεηηθφηεηαο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θηλεηηθφηεηαο
ζηνλ Οξγαληζκφ (γηα θάζε θχθιν θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ).
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7.

ΓΡΑΖ 3 : ΥΔΓΗΑ ΠΡΟΩΘΖΖ ERASMUS MUNDUS

7.1

ΔΗΑΓΩΓΖ

Ζ Γξάζε 3 παξέρεη ππνζηήξημε ζε δηαθξαηηθέο πξσηνβνπιίεο, κειέηεο, ζρέδηα, εθδειψζεηο θαη άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο, ηνπ πξνθίι, ηεο πξνβνιήο θαη ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ θφζκν. Σα ζρέδηα ηεο Γξάζεο 3 πξέπεη λα
ζπκβάιινπλ69:
o

ζηελ πξνψζεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο,
θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο

o

ζηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ παξαδεηγκάησλ νξζήο πξαθηηθήο

o

ζηελ αμηνπνίεζε θαη ελζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ ζε ζεζκηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν.

ην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε δξάζε απηή (πξψελ Γξάζε 4) ππνζηήξημε
δξαζηεξηφηεηεο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή
ζε εμέιημε ζηνλ Δπξσπατθφ Υψξν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Πεξηζζφηεξα απφ 50 κηθξά έσο κεζαίνπ
κεγέζνπο ζρέδηα επηιέρζεθαλ βάζεη ησλ εηήζησλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε ηνκείο φπσο ε
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ε αλαγλψξηζε αθαδεκατθψλ κνλάδσλ θαη ηίηισλ ζπνπδψλ, ε πξνψζεζε
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, ε ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο θηλεηηθφηεηαο θ.ιπ.
Παξαζρέζεθε επίζεο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ επέθηαζε ησλ ζεκαηηθψλ δηθηχσλ Erasmus ζε ηδξχκαηα
ηξίησλ ρσξψλ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φια ηα ππνζηεξηδφκελα ζρέδηα ζην πιαίζην ηεο πξψελ Γξάζεο 4
θαη λπλ Γξάζεο 3 δηαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php
Δπηπιένλ, άιια ζρέδηα έρνπλ επίζεο ιάβεη ππνζηήξημε κέζσ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ην γεληθφ ζηφρν λα βειηησζεί ε
ειθπζηηθφηεηα, ε πξνβνιή θαη ε δηαθάλεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, π.ρ.:
o

Ανηιλήτειρ ζσεηικά με ηον Εςπυπαφκό Χώπο Ανώηαηηρ Εκπαίδεςζηρ ζε ηπίηερ σώπερ
(http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/doc/acareport.pdf)

o

Σύλλογορ Φοιηηηών και Αποθοίηυν Erasmus Mundus (EMA)
(http://www.em-a.eu)

o

Σσέδιο Παγκόζμιαρ Πποώθηζηρ Erasmus Mundus (GPP) / «Study in Europe»
– Γηθηπαθή πχιε (βι. http://ec.europa.eu/education/study-in-europe)
– Δγρεηξίδην επηθνηλσλίαο γηα επξσπατθά ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
(http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/doc/toolkit_en.pdf)
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Γηα ηνπο νξηζκνχο ησλ φξσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο, βι. θεθάιαην 2.
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Γηα ηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα ζρέδηα ηεο Γξάζεο 3 έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε 5 θαηεγνξίεο:
Καηηγοπία ζσεδίυν

Μέθοδορ ςλοποίηζηρ

1

ρέδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο
επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, δηεζλνπνίεζε ησλ
ζεκαηηθψλ δηθηχσλ ERASMUS

Πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ70.

2

Οκαδνπνίεζε πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ Erasmus Mundus

Πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.

3

Γξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ
Δζληθψλ Γνκψλ Erasmus Mundus

Κιεηζηέο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ πνπ ζα απεπζχλνληαη
απνθιεηζηηθά ζηηο Δζληθέο Γνκέο Erasmus
Mundus.

4

Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ χιινγν Φνηηεηψλ θαη
Απνθνίησλ Erasmus Mundus

Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ
νδεγεί ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο-πιαηζίνπ

5

Άιια ζρέδηα φπσο κειέηεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
πξνψζεζεο

Πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνζθνξψλ

Οι ακόλοςθερ ενόηηηερ ηος οδηγού ππογπάμμαηορ ιζσύοςν ΜΟΝΟ για ζσέδια πος ςπάγονηαι ζηην
ππώηη καηηγοπία.

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ

7.2

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο θαη φια ηα ππφινηπα επίζεκα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ νξίδνληαη ζην έληππν ηεο
αίηεζεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απαξέγθιηηα.

7.2.1 ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ
Δπηιέμηκνη δηθαηνχρνη / ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνί:
–

Ο αηηψλ/ζπληνληζηηθφο νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ επξσπατθή ρψξα71.

–

Σα δίθηπα ΑΔΗ ζα ζεσξνχληαη σο έλαο εληαίνο ζπκκεηέρσλ νξγαληζκφο.

–

ηνπο επηιέμηκνπο ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνχο ζπγθαηαιέγνληαη:
o

ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) απφ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ

o

θνηλνπξαμίεο Erasmus Mundus∙

o

δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο απφ
ρψξεο φινπ ηνπ θφζκνπ

o

ζεκαηηθά δίθηπα Erasmus πνπ επηιέγνληαη ππφ ην ζθέινο Erasmus ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηά Βίνπ
Μάζεζεο (ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη σο εληαίνο ζπκκεηέρσλ νξγαληζκφο).

Οη εζληθνί νξγαληζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Δζληθήο Γνκήο Erasmus Mundus δελ είλαη
επηιέμηκνη γηα ζπκκεηνρή ζηα ζρέδηα βειηίσζεο ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Γξάζεο 3.
χλζεζε ειάρηζηεο ζχκπξαμεο:

Ζ ειάρηζηε ζχκπξαμε απνηειείηαη:
–

γηα ζσέδια βεληίυζηρ ηηρ ελκςζηικόηηηαρ/πποώθηζηρ, απφ επηιέμηκνπο ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνχο απφ
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο επηιέμηκεο αηηνχζεο ρψξεο72 θαη απφ ηνπιάρηζηνλ κία ηξίηε ρψξα
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Ζ ρξνληθή ζηηγκή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζθιήζεσλ ζα εμαξηάηαη απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
νξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζην εηήζην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηεο.
Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο «επξσπατθήο ρψξαο» βι. θεθάιαην 2 «Οξηζκνί θαη γισζζάξην».
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–

γηα διεθνοποίηζη θεμαηικών δικηύυν Erasmus, απφ ην δίθηπν θαη 15 επηιέμηκνπο ζπκκεηέρνληεο
νξγαληζκνχο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ 10 δηαθνξεηηθέο ηξίηεο ρψξεο.

7.2.2 ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γξάζεο 3 κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν.
Καηά γεληθφ θαλφλα, ηα ζρέδηα ηεο Γξάζεο 3 πξέπεη:
–

λα έρνπλ κηα ζαθή επξσπατθή δηάζηαζε θαη επξχ γεσγξαθηθφ πεδίν

–

λα έρνπλ ζαθή δηεζλή δηάζηαζε (/ηξίησλ ρσξψλ)

–

λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ
πνιηηηζκψλ

–

λα κελ παξνπζηάδνπλ αιιειεπηθαιχςεηο κε άιια πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο. Σα ζρέδηα πνπ εκπίπηνπλ θαηά θχξην ιφγν ζην πεδίν άιισλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ (π.ρ.
Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Tempus, Νενιαία ζε Γξάζε, Πνιίηεο γηα ηελ Δπξψπε θ.ιπ.) δελ ζα
ρξεκαηνδνηνχληαη

–

λα έρνπλ ζαθείο ζηφρνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε απνδεδεηγκέλεο αλάγθεο, ζαθψο νξηδφκελα
απνηειέζκαηα θαη αλακελφκελε έθβαζε θαη λα πεξηιακβάλνπλ πξφβιεςε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
βησζηκφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο

–

λα δηαξθνχλ κεηαμχ 12 θαη 36 κήλεο θαη λα μεθηλνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαηά ην έηνο ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο. Μφλν εθφζνλ ππάξρνπλ δεφλησο ηεθκεξησκέλνη ιφγνη, άγλσζηνη ζηνλ αηηνχληα θαηά ηε
ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη επηζήκσο εγθεθξηκέλνη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ, κπνξεί
ε κέγηζηε δηάξθεηα λα παξαηείλεηαη θαηά 6 αθφκε κήλεο.

Οη αθφινπζνη ηχπνη ζρεδίσλ είλαη κε επηιέμηκνη:
–

ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο γηα επηκέξνπο θνηλά πξνγξάκκαηα Erasmus Mundus

–

ζρέδηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ θνηλψλ πξνγξακκάησλ Erasmus Mundus

–

ζρέδηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε κεκνλσκέλσλ ΑΔΗ/ Δζληθψλ Γνκψλ Erasmus Mundus

Παξαδείγκαηα επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρεδίσλ:
–

ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ρψξεο ή νκάδεο ρσξψλ κε δηεζλείο ξνέο θνηηεηψλ

–

ζρέδηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, ζρεδηαζκέλσλ ψζηε λα
εληζρχνπλ ηε δηεζλή πξνβνιή ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο

–

ππνζηήξημε εθδειψζεσλ, εθζηξαηεηψλ θαη κεηαθεξφκελσλ εθζέζεσλ γηα ηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε
ησλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία θέξλνπλ ηα ζρέδηα πην θνληά ζηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο απφ ηξίηεο ρψξεο
κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο

–

ζρέδηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα βειηηψλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηεο επξσπατθήο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε ή λα
βειηηψλνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ θνηηεηέο απφ ην εμσηεξηθφ.

–

αλάπηπμε ελεκεξσηηθψλ εξγαιείσλ ή θαηλνηφκσλ κέζσλ γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα:
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Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο αηηνχληεο φηη, εάλ ζηελ ειάρηζηε ζχκπξαμε ζρεδίνπ πεξηιακβάλεηαη ίδξπκα απφ ρψξα πνπ δελ είλαη
κέινο ηεο ΔΔ θαη εάλ ε ρψξα απηή δελ έρεη εληαρζεί επηζήκσο ζην πξφγξακκα κέρξη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ε
αίηεζε θαζίζηαηαη κε επηιέμηκε. πληζηάηαη, επνκέλσο, κέρξη λα ηεζεί ζε ηζρχ ε ζπκθσλία πνπ θαζηεξψλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο,
ηα ηδξχκαηα απφ ηηο ρψξεο απηέο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη σο ζπκπιεξσκαηηθνί εηαίξνη ζηε ζχλζεζε ηεο ειάρηζηεο ζχκπξαμεο.
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–

o

πξφζβαζε ζηα επξσπατθά ΑΔΗ θαη ζηηο επξσπατθέο ρψξεο: ζέκαηα ηαμηδησηηθψλ ζεσξήζεσλ γηα
θνηηεηέο, απαηηνχκελν επίπεδν θαηάξηηζεο γηα ηελ είζνδν ζηα ΑΔΗ, αλαγλψξηζε πηπρίσλ θαη
πξνζφλησλ

o

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε θνηηεηέο θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο,
φπσο ε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη αθαδεκατθήο θαζνδήγεζεο, ε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο εληφο
ηεο Δπξψπεο θαη νη δηεπθνιχλζεηο δηνηθεηηθήο θχζεο (ζηέγαζε, αζθάιηζε, ηαμηδησηηθή ζεψξεζε /
άδεηα παξακνλήο)

o

κέζνδνη πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελζσκάησζε θνηηεηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ
ππφβαζξν: ζρεδηαζκφο πιηθνχ γηα πνιηηηζκηθή πξνεηνηκαζία, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, πιηθφ γηα
γισζζηθή πξνεηνηκαζία.

εθδειψζεηο ελεκέξσζεο, πξνψζεζεο ή/θαη δηάδνζεο (ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα, ζπλέδξηα, θ.ιπ.) ζρεηηθά
κε π.ρ.:
o

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα γηα ηνπο επξσπαίνπο θαη κε επξσπαίνπο θνηηεηέο θαη
ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο

o

ηελ αλαγλψξηζε ησλ επξσπατθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ εθηφο Δπξψπεο, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ζηελ
Δπξψπε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ απνθηψληαη ζε ηξίηεο ρψξεο

o

ηε ρξήζε ηνπ Εςπυπαφκού Πλαιζίος Πποζόνηυν, ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS, ηνπ παξαξηήκαηνο
δηπιψκαηνο θ.ιπ.∙

o

ην πξφγξακκα Erasmus Mundus θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ

o

ζηξαηεγηθέο γηα ηε δεκηνπξγία δεζκψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε πηζαλψλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο, θαζψο θαη κεηαμχ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη επηρεηξήζεσλ.

Δπηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο Γηεζλνπνίεζεο ησλ ζεκαηηθψλ δηθηχσλ
Erasmus73:
–

πξέπεη λα αθνξνχλ ηε δηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ σο πξνο ηηο ηξίηεο ρψξεο, θαζψο θαη ηηο ηνπηθέο αλάγθεο
ησλ εηαίξσλ απφ ηξίηεο ρψξεο θαη λα βαζίδνληαη ζε αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ
ηδξπκάησλ

–

πξέπεη λα ζηνρεχνπλ είηε ζηελ αλάπηπμε/αλάδεημε ηεο δηεζλνχο δηάζηαζεο ζην εζσηεξηθφ ελφο
αθαδεκατθνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ελφο ζπλφινπ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ελφο δηεπηζηεκνληθνχ
πεδίνπ, ή ζηε βειηίσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πηπρψλ ηεο νξγάλσζεο, ηεο
δηαρείξηζεο, ηεο δηνίθεζεο ή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο

–

δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο ζπκθσλίαο
επηρνξήγεζεο γηα ζεκαηηθφ δίθηπν ERASMUS κε ηελ νπνία ζπλδένληαη.

χιινγνο Φνηηεηψλ θαη Απνθνίησλ Erasmus Mundus
Οη αηηνχληεο θαινχληαη λα επηδηψθνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ πιιφγνπ Φνηηεηψλ θαη Απνθνίησλ Erasmus
Mundus φπνηε ζπληξέρεη πεξίπησζε.
Δηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο
Οη αηηνχληεο θαινχληαη λα ζπκβνπιεχνληαη ηελ πξφθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηηο εηήζηεο
πξνηεξαηφηεηεο ησλ ζρεδίσλ πξνο επηινγή

73

Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο αηηνχληεο φηη νη δπλαηφηεηεο επηρνξήγεζεο γηα ηε Γηεζλνπνίεζε ησλ ζεκαηηθψλ δηθηχσλ ζα
απνθαζίδνληαη ζε εηήζηα βάζε ζηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ Erasmus Mundus.
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7.3

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ
Πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3.2, θαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ε
ηερληθή ηθαλφηεηά ηνπο, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο:
o

θαηάινγν ησλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί απφ ηνλ αηηνχληα θαη ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο
νξγαληζκνχο ζε ζπλαθή ηνκέα,

o

γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο αιιά δελ είλαη
ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, κηα πεξηγξαθή ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ
αλψηαηε εθπαίδεπζε.

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ
Πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3.2, θαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ε
νηθνλνκηθή ηθαλφηεηά ηνπο, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο:
o

ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ αηηνχληνο/ζπληνληζηηθνχ νξγαληζκνχ καδί κε ηνλ
ηζνινγηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν νη ινγαξηαζκνί έρνπλ θιείζεη74

o

έλα έληππν νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο δεφλησο ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ αηηνχληα/ζπληνληζηηθφ νξγαληζκφ
(αληίγξαθα ηνπ εληχπνπ δηαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm)

o

ινγηζηηθή έθζεζε απφ εμσηεξηθφ νξθσηφ ειεγθηή, φηαλ ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ππεξβαίλεη ηα
300.000 επξψ. Ζ έθζεζε απηή ζα πηζηνπνηεί ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ηειεπηαίαο δηαζέζηκεο ρξήζεο θαη
ζα παξέρεη αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπο αηηνχληνο75.

Δάλ, βάζεη ησλ ππνβαιιφκελσλ εγγξάθσλ, ν Οξγαληζκφο ζεσξήζεη φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα
ηνπ αηηνχληνο δελ έρεη απνδεηρζεί ή φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε, λα
δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, λα απαηηήζεη εγγχεζε (βι. παξάγξαθν 6.7 θαησηέξσ) ή/θαη λα πξνηείλεη
ζπκθσλία επηρνξήγεζεο ρσξίο πξνρξεκαηνδφηεζε.

7.4

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ

Ζ επηινγή ησλ πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 3 γίλεηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ πνπ
δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξφηαζεο απφ άπνςε
πεξηερνκέλνπ θαη νξγάλσζεο. Ζ αμηνιφγεζε απηή βαζίδεηαη ζηα εξήρ πένηε κπιηήπια σοπήγηζηρ.
Κπιηήπια

74

75

Βαπύηηηα

πλάθεηα ηνπ ζρεδίνπ πξνο ην πξφγξακκα Erasmus Mundus

25%

Αλακελφκελνο αληίθηππνο ηνπ ζρεδίνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο
ειθπζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζε παγθφζκην επίπεδν

25%

Ρπζκίζεηο γηα ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ εκπεηξηψλ,
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ζρέδηα γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηε καθξνπξφζεζκε
αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ

15%

χλζεζε ηεο θνηλνπξαμίαο θαη κεραληζκνί ζπλεξγαζίαο

15%

ρέδην εξγαζίαο θαη πξνυπνινγηζκφο

20%

Οη ππνρξεψζεηο απηέο δελ ηζρχνπλ γηα δεκφζηνπο θνξείο, ηδξχκαηα δεπηεξνβάζκηαο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, δηεζλείο
νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Ζ ππνρξέσζε απηή δελ ηζρχεη γηα δηθαηνχρνπο κε επζχλε απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν ζε πεξίπησζε ζπκθσληψλ πνπ αθνξνχλ
δηάθνξνπο δηθαηνχρνπο.
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πλάθεηα ηνπ ζρεδίνπ πξνο ην πξφγξακκα Erasmus Mundus (25% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο):
–

ην ζθεπηηθφ θαη ππφβαζξν ηνπ ζρεδίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο αλάιπζεο αλαγθψλ απφ επξσπατθή
θαη κε επξσπατθή ζθνπηά∙

–

νη ζπλνιηθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ∙

–

ε επξσπατθή θαη δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ε επξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ζε ζχγθξηζε κε
πθηζηάκελα ζρέδηα.

Ο αλακελφκελνο αληίθηππνο ηνπ ζρεδίνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο
επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζε παγθφζκην επίπεδν (25% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο):
–

νη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεοπνπ πξνηείλνληαη απφ ην ζρέδην γηα ηελ αλάδεημε ηεο ειθπζηηθφηεηαο
ηεο επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο∙

–

ε θαηαιιειφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ απνηειεζκάησλ∙

–

ν αλακελφκελνο αληίθηππνο ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απνηειεζκάησλ γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο
επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηηο νκάδεο-ζηφρνπο (πνπ είηε ζπκκεηέρνπλ άκεζα είηε
επσθεινχληαη έκκεζα απφ ην ζρέδην).

Ρπζκίζεηο γηα ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ εκπεηξηψλ, δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη
ζρέδηα γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηε καθξνπξφζεζκε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ (15% ηεο ηειηθήο
βαζκνινγίαο)
–

ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη (π.ρ. δηθηπαθφο ηφπνο, εθδειψζεηο) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνβνιή θαη ε
παγθφζκηα πξνψζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ ζρεδίνπ∙

–

ε πνηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ βησζηκφηεηαο γηα ηε καθξνπξφζεζκε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ
αθνξά ηνπο ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνχο αιιά θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο νξγαληζκνχο/ηδξχκαηα ζε
ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν.

–

νη εθαξκνδφκελνη κεραληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.

χλζεζε ηεο θνηλνπξαμίαο θαη κεραληζκνί ζπλεξγαζίαο (15% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο)
–

ε ζχλζεζε ηεο θνηλνπξαμίαο απφ άπνςε πνιπκνξθίαο (είδνο νξγαληζκνχ, γεσγξαθηθή θάιπςε θ.ιπ.),
απνδεδεηγκέλεο εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο∙

–

ν νξηζκφο ηνπ ξφινπ θαη ηνπο βαζκνχ ζπκκεηνρήο θάζε επξσπατθνχ εηαίξνπ θαη θάζε εηαίξνπ απφ
ηξίηε ρψξα∙

–

ε πνηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο πνπ νξίδνληαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ
νξγαληζκψλ (κλεκφλην ζπκθσλίαο/ζπκθσλία ζχκπξαμεο).

ρέδην εξγαζίαο θαη πξνυπνινγηζκφο (20% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο):
–

ε ζπλάθεηα, ε ζθνπηκφηεηα θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ
επίηεπμε ησλ πξνβιεπφκελσλ απνηειεζκάησλ/πξντφλησλ∙

–

ε ζπλνρή θαη ε θαηαιιειφηεηα (νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα) ηνπ εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο
ζηειέρσζεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα.

7.5

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

Γεληθέο αξρέο
–

ε επηρνξήγεζε ηεο ΔΔ ζα θαιχπηεη κέρξη ην 75% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ∙
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–

νη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθφ εθηηκψκελν πξνυπνινγηζκφ
εθπεθξαζκέλν ζε επξψ. Οη αηηνχληεο απφ ρψξεο εθηφο επξσδψλεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
ζεηξά C, θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ∙

–

ν εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο, δειαδή
ηα ζπλνιηθά έζνδα λα ηζνχληαη κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο, θαη λα αλαγξάθνληαη εκθαλψο φιεο νη
δαπάλεο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ. Ο αηηψλ πξέπεη λα
αλαθέξεη ηελ πεγή θαη ην πνζφ θάζε άιιεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έιαβε ή δήηεζε λα ιάβεη γηα ην ίδην
ζρέδην.

–

ην πνζνζηφ ησλ ίδησλ πφξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα ησλ εζφδσλ ηνπ εθηηκψκελνπ
πξνυπνινγηζκνχ ζεσξείηαη εγγπεκέλν θαηψηαην φξην θαη πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην ηκήκα εζφδσλ
ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ.

Δπηιεμηκφηεηα δαπαλψλ
Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ:
–

πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηε
ζπκθσλία επηρνξήγεζεο∙

–

ζπλδένληαη άκεζα κε ην ζρέδην θαη πξνβιέπνληαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ πνπ επηζπλάπηεηαη
ζηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο∙

–

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο επηρνξήγεζεο∙

–

είλαη πξνζδηνξίζηκεο θαη επαιεζεχζηκεο, εγγξάθνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ησλ δηθαηνχρσλ θαη
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα ηεο ρψξαο φπνπ εδξεχνπλ νη δηθαηνχρνη θαη
ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο δήισζεο δαπαλψλ ησλ δηθαηνχρσλ∙

–

είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ηε θνξνινγία θαη ηελ
θνηλσληθή αζθάιηζε∙

–

είλαη εχινγεο, αηηηνινγεκέλεο θαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ρξεζηήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο,
ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνλνκία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα∙

–

είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη ζηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο θαη ζηα παξαξηήκαηά ηεο.

Οη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ δηθαηνχρσλ πξέπεη λα θαζηζηνχλ
εθηθηφ λα επαιεζεχεηαη φηη νη δαπάλεο θαη ηα έζνδα πνπ αθνξνχλ ην ζρέδην ζπκθσλνχλ κε ηηο ινγηζηηθέο
εθζέζεηο θαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά.
Δηδηθφηεξα, νη αθφινπζεο άκεζεο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα
πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν:
–

δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ δηαηίζεηαη γηα ην ζρέδην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαγκαηηθψλ
κηζζψλ θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη άιισλ λφκηκσλ επηβαξχλζεσλ πνπ
εληάζζνληαη ζηηο απνδνρέο ηνπο, ζην βαζκφ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπλήζεηο κηζζνινγηθέο παξνρέο ησλ
δηθαηνχρσλ. Οη δαπάλεο απηέο πξέπεη λα είλαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο∙

–

έμνδα ηαμηδηνχ θαη παξακνλήο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζρέδην (γηα ζπλαληήζεηο,
ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα ζπληνληζηψλ πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ, γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο
θ.ιπ.), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ησλ δηθαηνχρσλ θαη δελ
ππεξβαίλνπλ ηηο θιίκαθεο πνπ εγθξίλνληαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηελ Δπηηξνπή∙
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–

δαπάλεο αγνξάο εμνπιηζκνχ (θαηλνχξγηνπ ή κεηαρεηξηζκέλνπ), ζην βαζκφ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 10%
ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαη γίλεηαη απφζβεζε ησλ ζρεηηθψλ εηδψλ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο
θνξνινγηθνχο θαη ινγηζηηθνχο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θαη είλαη γεληθά απνδεθηνί γηα
παξφκνην είδνο εμνπιηζκνχ. Ο Οξγαληζκφο ιακβάλεη ππφςε κφλν ην ηκήκα ηεο απφζβεζεο εμνπιηζκνχ
πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο/ηνπ ζρεδίνπ θαη ζην πνζνζηφ πξαγκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζήο
ηνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δξάζεο, εθηφο εάλ ην είδνο ή/θαη νη ζπλζήθεο ρξήζεο δηθαηνινγνχλ
δηαθνξεηηθή θάιπςε εθ κέξνπο ηνπ Οξγαληζκνχ∙

–

δαπάλεο γηα αλαιψζηκα θαη πξνκήζεηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη πξνζδηνξίζηκεο θαη δηαηίζεληαη
γηα ην ζρέδην∙

–

δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλάζεζε κε ππεξγνιαβία γηα ηνπο ζθνπνχο εθηέιεζεο ηνπ ζρεδίνπ, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο∙

–

δαπάλεο πνπ απνξξένπλ άκεζα απφ απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ ζρεδίνπ (δηάδνζε
πιεξνθνξηψλ, εηδηθή αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο/ηνπ ζρεδίνπ, ινγηζηηθνί έιεγρνη, κεηαθξάζεηο,
αλαπαξαγσγή θ.ιπ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δαπαλψλ ηπρφλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (ηδίσο ην θφζηνο ησλ νηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ).

Καη’απνθνπή πνζφ, ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην 7% ησλ άκεζσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ ζρεδίνπ, ινγίδεηαη
σο έκκεζε επηιέμηκε δαπάλε θαη αληηπξνζσπεχεη ηα γεληθά δηνηθεηηθά έμνδα ησλ δηθαηνχρσλ ηα νπνία
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απνδνηέα ζην ζρέδην.
–

ζηηο έκκεζεο δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε άιινλ ηίηιν ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ∙

–

νη έκκεζεο δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ιακβάλεη ήδε επηρνξήγεζε
ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή ή ηνλ Οξγαληζκφ∙

Οη αθφινπζεο δαπάλεο ζεσξνχληαη κε επηιέμηκεο:
–

απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ∙

–

ρξένο θαη επηβαξχλζεηο εμππεξέηεζεο νθεηιψλ∙

–

πξνβιέςεηο γηα δεκίεο ή ππνρξεψζεηο∙

–

νθεηιφκελνη ηφθνη∙

–

επηζθαιή ρξέε∙

–

ζπλαιιαγκαηηθέο απψιεηεο∙

–

ΦΠΑ, εθηφο εάλ ν δηθαηνχρνο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη δελ δηθαηνχηαη ηελ επηζηξνθή ηνπ
ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνζηέα εζληθή λνκνζεζία

–

δαπάλεο πνπ δειψλνληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη θαιχπηνληαη απφ άιιε δξάζε ή πξφγξακκα
εξγαζίαο πνπ ιακβάλεη επηρνξήγεζε ηεο ΔΔ∙

–

ππέξκεηξεο ή απεξίζθεπηεο δαπάλεο∙

–

δαπάλεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο
πξφηεξεο ξεηήο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ∙

–

ζπλεηζθνξέο ζε είδνο.
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7.6

ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

πκθσλία επηρνξήγεζεο
ε πεξίπησζε έγθξηζεο, ν Οξγαληζκφο ζπληάζζεη ζςμθυνία επισοπήγηζηρ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη
φξνη θαη ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εθπεθξαζκέλν ζε επξψ. Ζ ζπκθσλία απηή ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
Οξγαληζκφ θαη ηνλ δηθαηνχρν θαη ε δηάξθεηά ηεο θπκαίλεηαη απφ 12 έσο 36 κήλεο.
Πξνβιέπνληαη δχν είδε ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ:
–

γηα ηα επηιεγκέλα ζρέδηα πνπ πξνηείλνληαη κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πξνβιέπεηαη «ζςμθυνία επισοπήγηζηρ με πολλαπλούρ δικαιούσοςρ», κε ηνλ
ζπληνληζηή θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνχο (/ζπλδηθαηνχρνπο) θάζε επηιεγκέλνπ ζρεδίνπ. ην
πιαίζην κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο, νη ζπλδηθαηνχρνη εληέιινληαη ηνλ ζπληνληζηή κέζσ ζρεηηθνχ
πξνζππνγεγξακκέλνπ εγγξάθνπ («εληνιή») λα αλαιάβεη ηελ πιήξε λνκηθή επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε
ηεο ζπκθσλίαο θαη ζπκθσλνχλ λα ζπλδξάκνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ ζπληνληζηή ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Γηα λα ζεσξνχληαη επηιέμηκεο, φιεο νη δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ησλ
δηθαηνχρσλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα ηεο ρψξαο φπνπ εδξεχνπλ νη δηθαηνχρνη θαη
ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο δήισζεο ησλ δαπαλψλ ηνπο.

–

γηα ηα επηιεγκέλα ζρέδηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ ζεκαηηθψλ δηθηχσλ Erasmus
πξνβιέπεηαη «ζςμθυνία επισοπήγηζηρ μοναδικού δικαιούσος» κε ηνλ ζπληνληζηή. Απηφο αλαιακβάλεη
ηε βαζηθή θαη απνθιεηζηηθή λνκηθή επζχλε έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο
ζπκθσλίαο. Μφλν νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη θαηαγξάθνληαη
δεφλησο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ζπληνληζηή ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα ηεο ρψξαο
φπνπ απηφο εδξεχεη κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη επηιέμηκεο.

Ζ ζπκθσλία επηρνξήγεζεο πξέπεη λα ππνγξάθεηαη θαη λα επηζηξέθεηαη ακέζσο ζηνλ Οξγαληζκφ, ν νπνίνο
θαη ππνγξάθεη ηε ζπκθσλία ηειεπηαίνο.
Καηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο
Μηα πξψηε πιεξσκή πξνρξεκαηνδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην 40% (80% γηα ηα κνλνεηή ζρέδηα) ηνπ
πνζνχ ηεο πξνηεηλφκελεο επηρνξήγεζεο γίλεηαη πξνο ηνλ δηθαηνχρν εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ έρεη ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία θαη εθφζνλ έρνπλ ιεθζεί
φιεο νη απαξαίηεηεο εγγπήζεηο. Ζ πξψηε απηή πιεξσκή απνζθνπεί ζην λα εμαζθαιίζεη ζηνλ δηθαηνχρν
απφζεκα κεηξεηψλ.
Καηά πεξίπησζε (γηα ζρέδηα δηάξθεηαο άλσ ηνπ ελφο έηνπο), πξαγκαηνπνηείηαη δεχηεξε πιεξσκή
πξνρξεκαηνδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο. Ζ πιεξσκή απηή γίλεηαη απφ
ηνλ Οξγαληζκφ εληφο 90 εκεξψλ κεηά ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Οξγαληζκφο έρεη εγθξίλεη ην πεξηερφκελφ ηεο. Ζ δεχηεξε απηή πιεξσκή
πξνρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα γίλεηαη κφλν εθφζνλ ε ζχκπξαμε έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ην 70%
ηνπ πνζνχ ηεο πξνεγνχκελεο πιεξσκήο πξνρξεκαηνδφηεζεο.
Ο Οξγαληζκφο ππνινγίδεη ην ηειηθφ πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ην πνζφ ηεο πιεξσκήο
ππνινίπνπ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν βάζεη ηεο ηειηθήο έθζεζεο πνπ ππνβάιιεηαη θαηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ. Δάλ νη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ νξγαληζκφ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ είλαη ρακειφηεξεο απφ ηηο εθηηκψκελεο, ν Οξγαληζκφο εθαξκφδεη πνζνζηφ
ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ, θαη ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε, λα επηζηξέςεη ηπρφλ πνζά πνπ ηνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πέξαλ ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. Ο
Οξγαληζκφο δηαζθαιίδεη επίζεο φηη απφ ηνλ ηειηθφ ππνινγηζκφ ηεο επηρνξήγεζεο δελ πξνθχπηεη νηθνλνκηθφ
φθεινο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο.
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Δγγχεζε
Απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί επηρνξήγεζε κπνξεί λα δεηεζεί λα παξάζρεη
εγγχεζε πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πιεξσκή πξνρξεκαηνδφηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίδνληαη ν
ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνρξεκαηνδφηεζε (βι. σο άλσ παξαγξάθνπο 3.3 θαη
7.3). θνπφο ηεο εγγχεζεο απηήο είλαη λα θαηαζηήζεη ηπρφλ ηξάπεδα, ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ, ηξίην
κέξνο ή ηνπο ππφινηπνπο δηθαηνχρνπο αλέθθιεηνπο θαη αιιειέγγπνπο εγγπεηέο, ή εγγπεηέο ζε πξψηε
δήηεζε, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο επηρνξήγεζεο.
Ζ ελ ιφγσ εγγχεζε, εθπεθξαζκέλε ζε επξψ, πξέπεη λα παξέρεηαη απφ εγθεθξηκέλε ηξάπεδα ή
ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζε έλα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ εγγχεζε απηή κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ αιιειέγγπα εγγχεζε ησλ δηθαηνχρσλ κηαο δξάζεο, φηαλ
απηνί είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηελ ίδηα ζπκθσλία επηρνξήγεζεο.
Ζ εγγχεζε απνδεζκεχεηαη παξάιιεια κε ηνλ ζηαδηαθφ ζπκςεθηζκφ ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο κε ηηο
ελδηάκεζεο πιεξσκέο ή ηηο πιεξσκέο ππνινίπσλ πξνο ηνλ δηθαηνχρν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο.
Τπεξγνιαβία θαη αλάζεζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ
Όηαλ ε πινπνίεζε ηεο δξάζεο/ηνπ ζρεδίνπ απαηηεί ηελ αλάζεζε ππεξγνιαβίαο ή ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, ν
δηθαηνχρνο θαη, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη εηαίξνη ηνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο
απφ δπλεηηθνχο αλαδφρνπο θαη λα εθαξκφδνπλ αληίζηνηρα ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο. ε πεξίπησζε
δηαδηθαζίαο αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ, ε ζχκβαζε πξέπεη λα αλαηίζεηαη ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
πξνζθνξά, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δπλεηηθψλ αλαδφρσλ θαη
κεξηκλψληαο ηαπηφρξνλα γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Οη δηαδηθαζίεο ησλ
δηαγσληζκψλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη πιήξσο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα
ελδερφκελν ινγηζηηθφ έιεγρν.

7.7

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα ζηνηρεία ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 3.3, νη πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 3
πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ, ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην έληππν ηεο αίηεζεο. Οη
επηιεγκέλεο πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζε νηθνλνκηθή αλάιπζε, ζε ζρέζε κε ηελ νπνία ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ
απφ ηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη,
θαηά πεξίπησζε, εγγπήζεηο.
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα
Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο αηηνχληεο φηη ην αθφινπζν ρξνλνδηάγξακκα είλαη κφλν ελδεηθηηθφ θαη ελδέρεηαη λα
αιιάδεη ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ:
1)

Γεθέκβξηνο ηνπ «έηνπο λ-1»/Ιαλνπάξηνο ηνπ «έηνπο λ»: δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο
πξνηάζεσλ (κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο, ην έληππν πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηπρφλ άιιεο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζρεηηθφ έηνο επηινγήο).

2)

30 Απξηιίνπ: πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ.

3)

Μάηνο – Ινχληνο: αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ πξνηάζεσλ.

4)

Ινχιηνο-Αχγνπζηνο: θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηινγήο ζηνπο αηηνχληεο θαη απνζηνιή
ησλ ζπκθσληψλ επηρνξήγεζεο γηα ηα επηιεγκέλα ζρέδηα.

5)

Φζηλφπσξν ηνπ «έηνπο λ»: έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζρεδίσλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ

8.1

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΓΟΜΩΝ ERASMUS MUNDUS
http://ec.europa.eu/education/erasmus-mundus/doc1515_en.htm

8.2

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΝ ΣΖ ΔΔ
http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/web_en.htm

8.3

ΥΡΖΗΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο Erasmus Mundus 2009-2013

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:340:0083:0098:EL:PDF
ΔΛΙΓΔ ERASMUS MUNDUS ΣΟΝ ΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΣΗ ΓΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ
ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
http://ec.europa.eu/erasmus-mundus

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

ΔΛΙΓΔ ERASMUS MUNDUS ΣΟΝ ΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

ΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ STUDY IN EUROPE
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe

ΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΣΧΝ ΑΠΟΦΟΙΣΧΝ ERASMUS MUNDUS
http://www.em-a.eu
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