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Általános információk
Célok
Ez a cselekvés a partnerországok felsőoktatásának korszerűsítését, hozzáférhetőségét és
nemzetköziesedését támogatja. Ez a cselekvés hozzájárul ahhoz, hogy a partnerországokban
fenntartható és inkluzív társadalmi-gazdasági növekedés jöjjön létre, ezenkívül hozzá kell
járulnia a fejlődéshez és biztosítania kell az Unió külső fellépéseire vonatkozó célkitűzések és
elvek megvalósulását, a nemzeti felelősségvállalást, a társadalmi kohéziót, a méltányosságot,
a valódi földrajzi kiegyenlítettséget és a sokféleséget is beleértve. Kiemelt ﬁgyelmet kapna a
legkevésbé fejlett országok, a rossz társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező, hátrányos
helyzetű diákok és a sajátos igényű diákok.

Támogatott tevékenységek

Közös projektek: olyan eredmények elérésére
törekszenek, amelyek leginkább és közvetlenül a
támogatható partnerországok projektben részt vevő
intézményeinek javát szolgálják. Ezek a projektek jellemzően
három tevékenységtípusra összpontosítanak:
• tantervek kidolgozása;
• felsőoktatási intézmények irányításnak,
menedzsmentjének és működésének korszerűsítése;
• a felsőoktatási intézmények és a szélesebb gazdaságitársadalmi környezet közötti kapcsolatok megerősítése.
Strukturális projektek: a felsőoktatási rendszerekre
kívánnak hatást gyakorolni, és nemzeti és/vagy regionális
szintű reformokat ösztönöznek a támogatható
partnerországokban. Ezek a projektek jellemzően két
tevékenységtípusra összpontosítanak:
• a felsőoktatási rendszerek szakpolitikáinak, irányításának
és menedzsmentjének korszerűsítése;
• a felsőoktatási rendszerek és a szélesebb gazdaságitársadalmi környezet közötti kapcsolatok megerősítése.
A projektek tartalmazhatnak kiegészítő munkatársi és
hallgatói mobilitási elemeket is.

Kedvezményezett

Bármely program- vagy partnerországban székhellyel
rendelkező:
• felsőoktatási intézmény,
• felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy
intézmény,
• csak strukturális projektre pályázhat: jogszerűen működő,
nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói
intézmény.
A pályázó intézmény pályázik az adott projektben érintett
összes részt vevő intézmény nevében.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

Az egy partnerországot érintő (nemzeti) projektek esetén
egy partnerországbeli és legalább három programországból,
legalább három-három felsőoktatási intézményt kell bevonni
a projektbe.
Több partnerországot érintő projektek esetén legalább két
partnerországból, legalább egy-egy, és legalább három
programországból, legalább három-három felsőoktatási
intézményt kell bevonni a projektbe.
Csak a strukturális projektre vonatkozik, hogy a projektben
partnerként részt kell vennie a projektben érintett összes
támogatható partnerország felsőoktatásért felelős
minisztériumának.

Támogatott projektek várható
száma

148 db.

Pénzügyi információk
Teljes keret
EU hozzájárulás
projektenként (max.)

1.000.000 EUR

Támogatási intenzitás

90%

Támogatási forma

Visszatérítendő

Előﬁnanszírozás

A támogatási összeg 50%-a a támogatási szerződés aláírását
követő 30 napon belül, további 40% az előrehaladási
jelentés beadását követő 60 napon belül, melynek feltétele
az előﬁnanszírozott támogatás legalább 70%-val történő
elszámolás.
• eszközbeszerzés arányos értékcsökkenése
• alvállalkozói költségek

Elszámolható közvetlen
költségek

• Munkatársi költségek (egységköltségek)
• Utazási költségek (egységköltségek)
• Tartózkodási költségek (egységköltségek)

Határidők
Felhívás közzététele

2015.10.27.

Benyújtási határidő

2016.02.10.12:00

Benyújtás

Elektronikusan
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

Támogató döntés

2016. július

Szerződéskötés

2016. augusztus

Projekt megkezdése

2016. október 15.

Megvalósítás

24-36 hónap

