
Дейности по програма „Жан Моне“ - програма „ЕРАЗЪМ+”

Дейностите  по  програма  „Жан  Моне“,  част  от  програма  Еразъм+  имат  за  цел  да
насърчават високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на
Европейския съюз (ЕС) в световен мащаб. Те са насочени също така към диалог между
академичната  общност  и  лицата,  определящи  политиката,  с  цел  подобряване
управлението  на  ЕС.  Изследванията  на  Европейския  съюз  включват  изучаването  на
Европа в нейната цялост, със специален акцент върху вътрешните и външните аспекти
на процеса на европейската интеграция. Тази дейност е насочена към изучаването на
ролята на ЕС в глобализирания свят. 

1. Кой може да участва?
Висша учебна институция (ВУИ), установена във всяка държава в света. Висши учебни
институции,  установени  в  държавите  по  програмата,  трябва  да  притежават  валидна
харта за висше образование „Еразъм". Това изискване не важи за участващите ВУИ,
установени в държавите партньори по програмата - виж раздел „Легитимни държави” в
част А от Практическото ръководство по програма „Еразъм+“ - 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme
guide_en.pdf#page=24

2. Как се кандидатства? 
Всяка година,  след актуализиране на Ръководството по програма „Еразъм+” от ЕК и
минимум два месеца преди крайния срок за кандидатстване, на интернет страницата
(http://eacea.ec.europa.eu)   на Изпълнителната  агенция  за  образование,  култура  и
аудиовизия в Брюксел, се публикува Покана за кандидатстване по Ключова дейност 3.
Там са описани стъпките за кандидатстване, крайните срокове и приложенията, които
трябва да бъдат прикачени към Формуляра за кандидатстване. Подаването на формуляра
за кандидатстване и съпътстващите го документи е електронно. 

3. Какви дейности на стратегическите партньорства се 
подкрепят? Продължителност на проектите и  Финансиране.

В рамките  на  програма  „Жан  Моне“  се  предоставя  възможност  за  финансиране  на
следните дейности: 

1. Модули „Жан Моне“ (преподаване и научни изследвания); 
2. Катедри „Жан Моне“ (преподаване и научни изследвания); 
3.  Центрове  за  високи  постижения  „Жан  Моне“  (преподаване  и  научни
изследвания); 
4. Подкрепа по програма „Жан Моне“ за институции и сдружения; 
5. Мрежи „Жан Моне“ (политически дебати с представители на академичната
общност); 
6. Проекти „Жан Моне“ (политически дебати с представители на академичната
общност) 
3.1. Модули „Жан Моне“. 

Модулите „Жан Моне“ са краткосрочни програми (или курсове) за обучение в областта
на  изследванията  на  Европейския  съюз,  реализирани  от  висши  учебни  институции.
Всеки модул е с минимална продължителност 40 учебни часа на академична година.
Учебните часове включват присъствени лекции, семинари и упражнения, както и всяка
от изброените дейности във форма на дистанционно обучение, но не могат да включват
индивидуално  обучение.  Модулите  могат  да  се  концентрират  върху една  конкретна
дисциплина от европейските изследвания или да са с мултидисциплинарен подход и
съответно  да  се  основават  на  академичната  работа  на  няколко  преподаватели  и
експерти. 
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Продължителност на проектите – три години.
Финансиране -  Максималният размер на отпусканите безвъзмездни средства е 30 000
EUR. Отпуснатата сума не може да надхвърля 75 % от общите разходи по модула „Жан
Моне", а останалите 25% се съфинансират от кандидатсващата институция.

3.2. Катедри „Жан Моне“. 
Съгласно  изискаванията  на  програма  „Еразъм+”,  катедрите  „Жан  Моне“  са
преподавателски  позиции  за  университетски  преподаватели,  в  областта  на
изследванията на Европейския съюз. Катедрата „Жан Моне“ може да се представлява
само  от един преподавател,  който трябва да преподава минимум 90 учебни часа  на
академична  година.  Учебните  часове  включват  присъствени  лекции,  семинари  и
упражнения, както и изброените дейности във форма на дистанционно обучение, но не
могат да  включват  индивидуално  обучение  и/или  научно  ръководство.  Ако висшата
учебна  институция  е  създала  център  за  високи  постижения  „Жан  Моне“,
преподавателят,  представляващ  катедрата  „Жан  Моне“,  трябва  да  поеме  пълна
академична отговорност за работата на центъра. 
Продължителност на проектите - три години.
Финансиране -  Максималният размер на отпусканите безвъзмездни средства е 50 000
EUR. Отпуснатата сума не може да надхвърля 75 % от общите разходи на катедрата
„Жан Моне",  а останалите 25% се съфинансират от кандидатсващата институция.

3.3. Центрове за високи постижения „Жан Моне“.
Центровете за високи постижения „Жан Моне“ са фокусни центрове за компетентности
и  знания  по  теми,  свързани  с  Европейския  съюз.  Академичната  отговорност  за
центровете  за  високи  постижения  „Жан  Моне“  се  поема  от  преподавател,
представляващ катедра „Жан Моне“. Центровете за високи постижения „Жан Моне“
обединяват  експертния  капацитет  и  компетентността  на  експерти  на  високо  ниво
(включително  преподаватели,  представляващи  катедри  „Жан  Моне“,  и/или
координатори на модули  „Жан Моне“).  Целта  им е развиване на съвместна  дейност
между  различни  дисциплини  в  областта  на  европейските  изследвания,  както  и
иницииране  на  международни  връзки  с  академични  институции  в  други  държави.
Центровете за високи постижения „Жан Моне“ изпълняват важна роля за обхващането
на студенти, обучаващи се във факултети, чиито учебни програми не засягат въпроси,
свързани  с  Европейския  съюз.  Те  могат  да  подпомагат  и  политици,  държавни
служители, организации на гражданското общество и широката общественост. 
Продължителност на проектите – три години.
Финансиране - Максимум 100 000 EUR. Отпуснатата сума не може да надхвърля 80 %
от общите разходи, а останалите 20% се съфинансират от кандидатсващата институция.

3.4. Подкрепа по Програма „Жан Моне“ за институции и сдружения. 
  Институции 

Програмата  „Жан  Моне“  подкрепя  институции  за  европейски  изследвания  и
квалификация,  след  завършено  висше  образование.  Целта  им  е  повишаване  на
качеството на преподаване и обучение по учебни дисциплини, свързани с Европейския
съюз, установени в която и да е държава по света. 

 Сдружения 
Инициативата „Жан Моне“ подкрепя сдружения, чийто предмет на дейност е изучаване
на  процеса  на  европейската  интеграция.  Такива  сдружения  трябва  да  бъдат
интердисциплинарни.  Те  следва  да  са  представителни  за  академичните  институции,
занимаващи се  с  изследвания  на  Европейския  съюз на  регионално,  национално  или
наднационално  равнище.  Подкрепа  се  предоставя  само  на  сдружения,  които  са
официално регистрирани и имат статут на самостоятелни юридически лица. 
Продължителност на проектите – три години.
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Финансиране -  За институции:  Не е предвиден максимален размер.  За сдружения е
максимум 50 000 EUR.  За всички проекти се  отпускат 80 % от общите допустими
разходи, а останалите 20% се съфинансират от кандидатстващата институция.

3.5.  Мрежи  „Жан  Моне“  (Политически  дебати  с  представители  на
академичната общност). 
Мрежите  „Жан  Моне“  стимулират  създаването  и  развитието  на  консорциуми  от
международни  участници  (ВУИ,  центрове  за  високи  постижения,  индивидуални
експерти  и  др.)  в  областта  на  изследванията  на  Европейския  съюз.  Те  подпомагат
събирането  на  информация,  обмен  на  добри  практики  и  популяризиране  на
европейската  интеграция  в  света.  По  тази  дейност  може  да  бъде  предоставена  и
подкрепа  за  съществуващи  мрежи,  за  стимулиране  участието  в  проекти  на  млади
изследователи по темите, свързани с ЕС. Ще се финансират проектни предложения, в
които участват минимум пет институции партньори от различни държави (включително
кандидатстващата институция). 
Продължителност на проектите – три години.
Финансиране  -  Максимум  300  000  EUR.  Отпуснатата  сума   е 80  %  от  общите
допустими  разходи,  а  останалите  20%  се  съфинансират  от  кандидатстващата
институция.

3.6.  Проекти  „Жан  Моне“  (политически  дебати  с  представители  на
академичната общност). 
Проектите  „Жан  Моне“  подкрепят  иновации,  полезни  взаимодействия  и
разпространението на учебното съдържание, посветено на ЕС. 

 Проектите за „иновации“ ще изследват нови перспективи и методики с
цел  повишаване  на  привлекателността  на  учебните  дисциплини,
посветени  на  ЕС,  и  адаптирането  им  към  потребностите  на  различни
целеви групи.

 Проектите  за  „полезни  взаимодействия“  ще  стимулират  обсъждания  и
анализи на въпроси, свързани с Европейския съюз, както и обогатяване на
знанията за Съюза и неговите процедури. Тези проекти са насочени към
усъвършенстване на знанията за ЕС сред различни целеви групи; 

 Проектите за „разпространение на съдържание“ ще подкрепят основно
дейности за предоставяне на информация и разпространение. 

Продължителност на проектите - между 12 и 24 месеца.
Финансиране -  Максимално  финансиране  60 000 Евро.  Отпусканата  сума  е  75% от
общия бюджет  на  проекта,  а  останалите  25% се  съфинансират от кандидатстващата
институция.

4. Критерии за отпускане на безвъзмездни средства?
Четири са критериите за оценка на проектите: релевантност на проекта - максимум 25
точки;  качество  на  структурата  и  изпълнението  на  проекта  -  максимум  25  точки;
качество на екипа на проекта и на договореностите за сътрудничество - максимум 25
точки; въздействие и разпространение - максимум 25 точки. 
За  да  бъде  одобрено  за  финансиране,  проектното  предложение  трябва  да  получи
минимум  60  точки,  като  за  всеки  един  от  изброените  критерии,  трябва  да  има  по
минимум 13 точки. 
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