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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMUS – EAC/S06/13
“Erasmus” Augstākās izglītības harta 2014.–2020. gadam
(2013/C 85/07)
Atruna
Eiropas likumdevēji vēl nav pieņēmuši Eiropas Komisijas 2011. gada 23. novembrī ierosināto 2014.–2020.
gada ES programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā (1) (turpmāk “programma”). Komisija
tomēr ir nolēmusi jau tagad publicēt šo uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, lai nodrošinātu netraucētu
programmas īstenošanu, tiklīdz Eiropas likumdevēji būs pieņēmuši juridisko pamatu, un lai Savienības
atbalsta potenciālie saņēmēji varētu laikus sākt gatavot pieteikumus.
Šis uzaicinājums iesniegt pieteikumus Komisijai nav juridiski saistošs. Ja Eiropas likumdevēji būtiski grozīs
juridisko pamatu, šo uzaicinājumu var atcelt un izsludināt citus uzaicinājumus iesniegt pieteikumus, ar citu
uzaicinājuma priekšmetu un citiem pieteikumu iesniegšanas termiņiem.
Vispārīgākā nozīmē jebkura rīcība, kas izriet no šā uzaicinājuma iesniegt pieteikumus, tiks skatīta saistībā ar
šādiem nosacījumiem, kurus Komisijai nav iespējas ietekmēt:
— Eiropas Parlamentam un ES Padomei jābūt pieņēmušiem programmas juridisko pamatu tā galīgajā
redakcijā,
— pēc izskatīšanas programmas komitejā jābūt pieņemtām 2014. un turpmāko gadu gadskārtējām darba
programmām un vispārīgajām īstenošanas vadlīnijām, kritērijiem un atlases procedūrām,
— budžeta lēmējinstitūcijai jābūt pieņēmušai Eiropas Savienības 2014. gada un turpmāko gadu budžetu.
1. Mērķi un apraksts
Ierosinātās 2014.–2020. gada ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas pamatā ir Līguma
par Eiropas Savienības darbību 165. un 166. pants un subsidiaritātes princips.
“Erasmus” Augstākās izglītības harta (EAIH) nodrošina vispārēju kvalitātes satvaru Eiropas un starptautiskās
sadarbības pasākumiem, kurus augstskola var īstenot programmas gaitā. “Erasmus” Augstākās izglītības
hartas saņemšana ir priekšnosacījums, kas jāizpilda augstskolām, kuras atrodas kādā no turpmāk uzskaitī
tajām valstīm un vēlas pieteikties un piedalīties programmas paredzētajos studentu un mācībspēku mobi
litātes pasākumos un/vai sadarbībā inovācijas un labas prakses veicināšanai. Attiecībā uz citu valstu augst
skolām EAIH nav nepieciešama, un kvalitātes satvaru nosaka iesaistīto augstskolu nolīgums. Hartu piešķir uz
visu programmas laiku. Hartas īstenošanu uzrauga, un tās paredzēto principu un saistību pārkāpumu
gadījumā Eiropas Komisija minēto piešķīrumu var atsaukt.
(1) COM (2011) 788.
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2. Pretendenti, kuri ir tiesīgi iesniegt pieteikumus
“Erasmus” Augstākās izglītības hartas saņemšanai ir tiesīgas pieteikties šādu valstu augstskolas:
— Eiropas Savienības dalībvalstis,
— Horvātija (1),
— EBTA un EEZ valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika,
Turcija un Šveices Konfederācija (2).
Lai pretendenti būtu tiesīgi iesniegt pieteikumus, tiem jābūt minēto valstu iestāžu atzītas augstkolas statusā.
3. Pieteikumu iesniegšanas termiņš un paredzamais atlases rezultātu publicēšanas datums
Pieteikumu iesniegšanas termiņš Augstākās izglītības hartas saņemšanai ir 2013. gada 15. maijs.
Paredzamais atlases rezultātu publicēšanas datums ir 2013. gada 29. novembris.
4. Atlases procedūra
Pirms šā uzaicinājuma publicēšanas Mūžizglītības programmas nacionālās aģentūras ir pārbaudījušas to savu
augstskolu darbības rezultātus, kurām patlaban ir piešķirta “Erasmus” Universitātes harta. Rezultātus vērtēja
pēc šādiem diviem kritērijiem:
1) vai augstskola laikā no 2007./2008. līdz 2010./2011. mācību gadam ir piedalījusies “Erasmus” mobili
tātes aktivitātēs vai centralizētā “Erasmus” projektā;
2) vai augstskola ir ievērojusi “Erasmus” Universitātes hartas pamatprincipus.
Abus minētos kritērijus izpildījušo augstskolu pieteikumus izmantos uzraudzības vajadzībām, un tos
nevērtēs neatkarīgi eksperti.
To augstskolu pieteikumus, kuras nav izpildījušas minētos kritērijus, vērtēs neatkarīgi eksperti līdzīgā veidā,
kā tiek vērtētas augstskolas, kurām patlaban nav piešķirta “Erasmus” Universitātes harta.
5. Pilnīga informācija
Informācija par programmu atrodama šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
Pieteikumi jāiesniedz atbilstīgi vadlīnijām, ko izstrādājusi Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras iz
pildaģentūra un kas pieejamas šajā tīmekļa vietnē:
http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php

(1) Horvātija būs Eiropas Savienības dalībvalsts no 2013. gada 1. jūlija.
(2) EAIH var piešķirt augstskolai kādā no šīm valstīm, ja minētā valsts un Eiropas Savienība no 2014. gada ir parakstījusi
nolīgumu par tās līdzdalību programmas paredzētajos studentu un mācībspēku mobilitātes pasākumos un sadarbībā
inovācijas un labas prakses veicināšanai.
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