Erasmus +
Jean Monnet 2014;

Konkursy
W ramach działania centralnego Jean Monnet
ogłoszono następujące konkursy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projekty Jean Monnet
Moduły Jean Monnet
Katedry Jean Monnet
Sieci i Konsorcja Jean Monnet
Wsparcie dla Stowarzyszeń profesorów i
naukowców
Centra Doskonałości Jean Monnet (nie dotyczy)
Wsparcie dla instytucji (nie dotyczy)

• Aplikować można do 26.03.2014 r, godziny
12:00 (CET).
• Wnioski składane są do Agencji Wykonawczej
ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego
• Wersja elektroniczna tzw. eForm
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms
_en - aplikacja w języku angielskim
• Więcej na stronie agencji:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/jean-monnet-eacs1113_en

OBSZARY WSPARCIA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EU and Comparative Regionalism Studies;
EU Communication and Information Studies;
EU Economic Studies;
EU Historical Studies;
EU Intercultural Dialogue Studies;
EU Interdisciplinary Studies;
EU International Relations and Diplomacy Studies;
EU Legal Studies;
EU Political and Administrative Studies.

ORAZ KIERUNKI POKREWNE (PRAWO, FILOZOFIA,
SOCJOLOGIA ITD.)

1. Projekty Jean Monnet
Granty na projekty są następujące:

• zastosowanie nowych rozwiązań metodycznych,
• opracowanie innowacyjnych narzędzi i treści
dydaktycznych,
• wspieranie działań informacyjnych skierowanych
do pracowników administracji publicznej i
społeczeństwa obywatelskiego
Budżet: max wysokość grantu 60 000 EUR, max 75%
dofinansowania
Długość trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy.

1. Projekty Jean Monnet
Celem projektów jest m.in. promocja dialogu i szerzenie
wiedzy o Unii Europejskiej, a także procesach związanych z
integracją.
Przykładowe działania:
• opracowanie i testowanie nowatorskich metod nauczania,
treści lub narzędzi, dotyczących konkretnych zagadnień o
Unii Europejskiej,
• opracowanie treści akademickich oraz zaprojektowanie
specjalnych narzędzi dla studentów wydziałów/szkół na co
dzień niezajmujących się tematyką UE,
• tworzenie wirtualnych sal lekcyjnych poświęconych
konkretnej tematyce oraz testowanie ich w różnych
kontekstach,

1. Projekty Jean Monnet
• zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie narzędzi do
samokształcenia, wspierających aktywne obywatelstwo w
UE,
• opracowanie i udostępnienie treści dydaktycznych oraz
nowych/zaadaptowanych materiałów do nauki o Unii
Europejskiej na poziomie szkół podstawowych i
gimnazjalnych,
• zaprojektowanie i wdrożenie szkoleń dla nauczycieli oraz
zaoferowanie im możliwości kontynuowania edukacji, a
także umożliwienie im zdobycia odpowiedniej wiedzy i
umiejętności do nauczania o Unii Europejskiej.
• organizowanie działań związanych z Unią Europejską
skierowanych
do
uczniów
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych i zawodowych oraz instytucji szkoleniowych,

1. Projekty Jean Monnet
• podnoszenie poziomu wiedzy i/lub zwiększenie aktywności
wydziału/katedry na danej uczelni w ramach wspólnych
działań akademickich,
• wspólne prace nad treścią i współedukacją uczniów,
obejmujące kilka instytucji. Zaangażowane w nią placówki
mogą organizować wspólne działania, przygotowywać
narzędzia wspierające realizację programu danego kursu oraz
realizować kursy związane z tematyką UE, szczególnie w
ramach dyscyplin tradycyjnie niekojarzonych z tą dziedziną,
• wspieranie działań informacyjnych skierowanych do
pracowników administracji publicznej, ekspertów z
poszczególnych dziedzin i społeczeństwa obywatelskiego,
• organizowanie konferencji, seminariów i/lub okrągłych
stołów dotyczących tematyki związanej z Unią Europejską.

1. Projekty Jean Monnet
•

•
•

•

Kryteria formalne i merytoryczne (w tym punktowane)
zawarte są w dokumencie Erasmus+ programme guide.
Aplikacja składana jest przez jedną organizację – lidera.
Beneficjenci projektu muszą aktywnie uczestniczyć w
tworzeniu narzędzi online zw. z Jean Monnet i przekazywać
wszelkie informacje o prowadzonych działaniach i
rezultatach do platform takich jak Jean Monnet virtual
community
Katalog kosztów kwalifikowalnych wraz z tabelą stawek
zawarty jest w Erasmus+ programme guide

http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

2. Moduły
Granty na uruchamianie przez instytucje szkolnictwa
wyższego krótkich programów nauczania lub kursów
poświęconych tematyce Unii Europejskiej.
Każdy moduł obejmuje minimum 40 godzin dydaktycznych w
ciągu roku akademickiego. Poszczególne moduły mogą być
poświęcone jednej określonej dziedzinie nauk o Europie lub
mieć charakter interdyscyplinarny i przewidywać
wykorzystanie wiedzy wielu profesorów i ekspertów.

Budżet: max wysokość grantu 30 000 EUR, max 75%
dofinansowania
Czas trwania: 3 lata

2. Moduły
Moduły Jeana Monneta muszą przyjąć jedną z następujących
form:
• kursu dotyczącego UE o charakterze ogólnym lub
wprowadzającym (w szczególności w uczelniach i na
wydziałach, które dotychczas nie oferowały rozbudowanych
kursów dotyczących tej tematyki);
• specjalistycznej oferty edukacyjnej poświęconej Unii
Europejskiej (w szczególności w instytucjach i na wydziałach,
które oferują już rozbudowane kursy dotyczące tej tematyki);
• kursu letniego i intensywnego, o pełnej uznawalności
Projekty realizują profesorowie i naukowcy zajmujący się
tematyką Unii Europejskiej.

2. Moduły
• 20% finansowania w ramach tej akcji będzie przekazane na
moduły prowadzone przez doktorów, którzy stopień
doktora uzyskali w ciągu ostatnich 5 lat (wsparcie młodych
naukowców)
• Beneficjenci projektu muszą aktywnie uczestniczyć w
tworzeniu narzędzi online zw. z Jean Monnet i przekazywać
wszelkie informacje o prowadzonych działaniach i
rezultatach do platform takich jak Jean Monnet virtual
community
• Kryteria formalne i merytoryczne (w tym punktowane)
zawarte są w dokumencie Erasmus+ programme guide.
• Katalog kosztów kwalifikowalnych wraz z tabelą stawek
zawarty jest w Erasmus+ programme guide

3. KATEDRY
Granty dla profesorów uniwersyteckich lub adiunktów na
rozwój kariery dydaktycznej o specjalizacji związanej z Unią
Europejską.
Profesor otrzymujący grant musi przeprowadzić w ciągu roku
akademickiego co najmniej 90 godzin wykładowych. Zalicza
się do nich wykłady, seminaria – również prowadzone na
odległość
Budżet maksymalna wartość grantu wynosi 50 000 EUR.
Dofinansowanie max 75%
Beneficjent grantu Katedra Jeana Monneta musi być stałym
pracownikiem aplikującej instytucji i posiadać tytuł
profesora/adiunkta (senior lecturer).

3. KATEDRY
Cele
Beneficjenci grantu Katedra Jeana Monneta pełnią rolę
mentorów i doradców dla kolejnego pokolenia wykładowców
i badaczy. Oferują również specjalistyczne doradztwo dla
przyszłych pracowników w zakresie europejskich aspektów
poszczególnych zagadnień.
Instytucje szkolnictwa wyższego wspierają beneficjentów
Katedr Jeana Monneta w trakcie ich pracy dydaktycznej,
badawczej i analitycznej, pozwalając na opracowywanie
możliwie najszerszej oferty programów z korzyścią dla
kursów, oraz zajmują się uznawaniem ich działalności
dydaktycznej

3. KATEDRY
Działania
• prowadzenie wyspecjalizowanych zajęć dydaktycznych
dotyczących tematyki Unii Europejskiej, ujętych w oficjalnym
programie nauczania instytucji szkolnictwa wyższego,
prowadzenie, monitorowanie i nadzorowanie badań
związanych z tematyką UE, również na innych poziomach
nauczania, np. w ramach kształcenia nauczycieli lub edukacji
obowiązkowej,
• prowadzenie wyspecjalizowanej edukacji dotyczącej
zagadnień Unii Europejskiej dla przyszłych pracowników w
dziedzinach, w których popyt na pracowników rośnie,
mobilizowanie, doradzanie i mentoring dla nowego pokolenia
nauczycieli i naukowców zajmujących się zagadnieniami Unii
Europejskiej.

4. Sieci i Konsorcja
Granty na tworzenie i rozwój konsorcjów złożonych z
podmiotów z różnych krajów (instytucji szkolnictwa wyższego,
centrów doskonałości, wydziałów, zespołów, ekspertów
indywidualnych itp.), zajmujących się badaniami nad Unią
Europejską, oraz na wzmocnienie istniejących sieci
wspierających dotyczących tematyki Unii Europejskiej.
Wnioski mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego lub inne
organizacje zajmujące się integracją europejską. Instytucja
wnioskująca musi pełnić rolę koordynatora sieci składającej się z
co najmniej pięciu instytucji uczestniczących z pięciu różnych
krajów. Instytucje aktywne w obszarze integracji Europejskiej.
Budżet: dofinansowanie 80%, max. 300 000 EUR
Czas trwania: 3 lata

4. Sieci i Konsorcja
Projekty powinny skupiać się na działaniach
niemożliwych do zrealizowania na poziomie
krajowym i przewidywać udział minimum pięciu
instytucji z pięciu różnych krajów. Celem konsorcjów
powinna być realizacja projektów o charakterze
bardziej międzynarodowym niż krajowym.
Sieci powinny realizować jedno lub więcej
następujących działań:
• gromadzenie i promocja informacji oraz wyników
związanych
z
metodologią
stosowaną
w
zaawansowanych badaniach i nauczaniu o Unii
Europejskiej,

4. Sieci i Konsorcja
• wzmocnienie współpracy między różnymi
instytucjami szkolnictwa wyższego i innymi
podobnymi podmiotami w Europie i na świecie,
• wymiana wiedzy i doświadczeń, służąca
wzajemnemu udoskonalaniu dobrych praktyk,
• pobudzanie współpracy i tworzenie platform
wymiany specjalistycznej wiedzy z podmiotami
publicznymi oraz służbami Komisji Europejskiej w
istotnych kwestiach dotyczących UE.

5. Wsparcie dla Stowarzyszeń
profesorów i naukowców
Granty na działalność międzynarodowych stowarzyszeń
profesorów i naukowców zajmujących się badaniem Unii
Europejskiej.
Bezpośrednim celem stowarzyszeń powinno być wspieranie
badań europejskiego procesu integracji na poziomie krajowym i
międzynarodowym. Wspomniane organizacje powinny mieć
charakter interdyscyplinarny i być otwarte na współpracę ze
wszystkimi zainteresowanymi profesorami, nauczycielami i
badaczami, zajmującymi się kwestiami Unii Europejskiej w
danym kraju lub regionie. Stowarzyszenia powinny być
reprezentatywne dla wspólnoty akademickiej w dziedzinie
badań nad UE na poziomie krajowym, regionalnym lub
ponadnarodowym. Na wsparcie mogą liczyć tylko podmioty
oficjalnie zarejestrowane i niezależne.

Wsparcie dla Stowarzyszeń
profesorów i naukowców
Stowarzyszenia powinny realizować jedno lub więcej
następujących działań:
• prowadzić działalność statutową związaną z badaniami nad
UE oraz popularyzacją zagadnień dotyczących UE (np.
publikowanie newslettera, prowadzenie strony internetowej,
organizowanie corocznych spotkań zarządu lub wydarzeń
promocyjnych służących szerszej obecności tematyki unijnej
w przestrzeni publicznej itp.),
• rozpowszechniać informacje o Unii Europejskiej w celu
pobudzania aktywnego obywatelstwa
Czas trwanie: 3 lata
Budżet: max 50 000 EUR, 80% dofinansowania

Centra Doskonałości
Instytucje szkolnictwa wyższego wnioskujące o
utworzenie Centrów Doskonałości muszą wyznaczyć
beneficjenta grantu Katedra Jeana Monneta, który
przejmie odpowiedzialność za funkcjonowanie
Centrum. Dlatego też o granty na Centra Doskonałości
Jeana Monneta mogą aplikować wyłącznie te
instytucje szkolnictwa wyższego, które otrzymały
grant Katedra Jeana Monneta w ramach
wcześniejszych konkursów. W każdej uczelni wsparcie
może otrzymać tylko jedno Centrum Doskonałości
Jeana Monneta.

Projekty

czas

3 lata

%

75%

Moduły

3 lata

75%

Katedry

3 lata

75%

Sieci i
konsorcja

3 lata

80%

Wsparcie
3 lata
stowarzyszeń

80%

max grant Koszty kwalifikowalne

60 000

paricipation In conferences, travel,
subsistence,complementary acitivities

teaching costs (120h),additional costs up
to 40% (staff, travel and subsistence
30 000
costs, dessemination costs, costs of
teaching materials, indirect costs
teaching costs (270h),additional costs up
to 10% (staff, travel and subsistence
50 000
costs, dessemination costs, costs of
teaching materials, indirect costs
staff costs, travel AND SUBSISTENCE
COSTS, SUBCONTRACTING COSTS (MAX
300 000
30%), EQUIPMENT COSTS (10%), teaching
costs, other costs
staff costs, travel AND SUBSISTENCE
COSTS, SUBCONTRACTING COSTS (MAX
50 000
30%), EQUIPMENT COSTS (10%), teaching
costs, other costs

Koszty pośrednie
ryczałt 25000 EUR;
kwota na koszty
'peryferyjne' np..
Prowadzenie strony
internetowej,
design, wydruk
publikacji
-

do 10%

7%

7%

JAK APLIKOWAĆ?
 Formularz aplikacyjny eForm, niezbędna rejestracja w
ECAS – konto organizacji UŚ, oraz URF
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Termin
Deadline:
26 Marca 2014
Aplikacja on-line,
bez papierowych wersji dokumentów.

Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency
(EACEA)
• Jest to instytucja odpowiedzialna za administrację
programami finansowania UE w dziadzinach edukacji,
kultury, sztuk audiowizualnych, sportu oraz kwestii
obywatelskich.
• Pośredniczy w aplikowaniu wniosków m.in. do
Monnet.
• https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea_en

Jean

Participant Identification Code
(PIC)
• Kod Identyfikacji Uczestników. Jest to
numer nadawany po rejestracji w Portalu
Uczestnika EACEA.
• Jest konieczny do złożenia wniosków.
• Jest unikatowy dla danej jednostki.

Konto ECAS
(Commission's Authentication
Service)
• czyli konto w Komisyjnym systemie
uwierzytelniania.
• Konieczne do złożenia wniosku.
• Łatwe do założenia.
• Może ich być wiele dla jednostki.

eForm
1. Przykład (eForm test)
2. Do wypełnienia w języku angielskim, francuskim
i niemieckim
3. Koniecznie należy dołączyć stosowne „Aneksy”.
Można je wypełniać po polsku.
4. „Walidacja” – elektroniczny test, czy wszystko
zostało wypełnione
5. Wysłanie przez Internet

Aneksy
Annex I:
Szczegółowy opis projektu
Annex II:
Budżet
Anneks III: Oświadczenie o prawdziwości danych

http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/jean-monnet-eacs1113_en

Procedura aplikacji - ogólnie
1. Uzyskanie PIC.
2. Założenie konta ECAS.
3. Sporządzenie formularza elektronicznego
(eForm) i zapisanie go na swój dysk.
4. Wypełnienie formularza i Aneksów.
5. Złożenie wniosku on-line.

Pozytywna decyzja
1. Informacja o wynikach konkursu: po informacji o
pozytywenj decyzji Instytucji Wykonawczej
(Executive Agnency) wnioskujący staje się
Beneficjentem i może rozpocząć projekt
2. Zawarcie umowy pomiędzy Instytucją
Wykonawczą a Beneficjentem.

Kalendarium
1. Instrukcyjny termin wydania decyzji o przyznaniu
dotacji:
5 miesięcy od końcowej daty wniosków
(od ‚deadline’, 26 Marca 2014r. ), czyli
Sierpień/ wrzesień 2014r.
2. Instrukcyjny termin zawarcia umowy o dotację:
6 miesięcy od deadline, czyli
Wrzesień/październik 2014r.

Dostępne poradniki
1. Erasmus+ Programme Guide – przewodnik po
programach E+ (Jean Monnet str. 149 i n.).

2. eForm User Guide – przewodnik po wypełnianiu
formularza elektronicznego

www.projekty.us.edu.pl

