НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ П РОГРАМИ И
МОБИЛНОСТ

Резултати од повикот за предлог- проекти за
доделување на финансиски средства за
индивидуална мобилност во рамките на
програмата „Доживотно Учење- Еразмус“
Врз основа на одлуката на Европскиот Парламент и Решението за
воспоставување на програмата „Доживотно Учење“ од 15 Јануари 2006 година
(1720/2006/EC), Европската Комисија распиша повик за предлог- проекти за
програмата „Доживотно Учење“ 2009 година (DG EAC/31/08), односно посебен
додаток на повикот за Република Македонија и Република Хрватска (DG
EAC/31/08 - 2009/C 35/08). Во рамките на посебниот повик за предлог- проекти,
рокот за пријавување за индивидуална мобилност преку програмата „Еразмус“
беше 30 Март 2009. Висината на средствата кои беа предвидени за 2009 година
за Република Македонија изнесуваше 115 150 €.
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност врз основа
на член 3.6.2.3 од водичот за Национални Агенции назначи Евалуациски
Комитет кој по проверката на формалната квалификуваност на предлогпроектите, односно по финансиската евалуација на добиените апликации,
подготви предлог за доделување на финансиска поддршка- грант на одобрените
апликации. Предлогот беше доставен до Директорот на Националната Агенција
за Европски образовни програми и мобилност, кој ја потпиша Одлуката за
доделување на финансиска поддршка.
Сите пристигнати апликации поминаа низ техничка проверка
квалификуваност, односно мораа да ги исполнат следниве критериуми:

за

Формуларот за предлог- проект да е правилно и целосно пополнет
Формуларот за предлог- проект да е пополнет електронски и на англиски
јазик
Формуларот за предлог- проект да е пратен по пошта не подоцна од 30
Март 2009 година
Формуларот за предлог- проект да содржи печат на институцијата и
правниот застапник
Институцијата да има Еразмус Универзитетски Чартер.
Сите предлог- проекти кои ги исполнија формалните критериуми за
квалификуваност беа подложени на финансиска евалуација, при која се земаа
во предвид следниве критериуми:
Проценетиот број на мобилни личности и просечното траење на
мобилностите во согласност со податоците од формуларот за предлогпроекти
Бројот на потпишани договори за билатерална соработка со Европски
високообразовни институции
Бројот на личности кои учествувале во други програми за мобилност
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ П РОГРАМИ И
МОБИЛНОСТ

Во рамките на повикот за Еразмус предлог- проекти беа добиени 4 (четири)
апликации, од кои 1 (една) не ги задоволи критериумите за квалификуваност,
т.е. не поседуваше Еразмус Универзитетски Чартер. Останатите 3 апликации
поминаа низ финансиска евалуација и во согласност со предлогот на
Евалуацискиот Комитет и конечната одлука на Директорот на Националаната
агенција, доделени се следниве суми на финансиска поддршка:
Бр.

ПРОЕКТ

ИНСТИТУЦИЈА

ДОДЕЛЕН
ГРАНТ

1

MKLLP_ERA_A3.2_2009_0001

Државен УниверзитетТетово

40.320€

2

MKLLP_ERA_A3.2_2009_0002

Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, Скопје

19.400€

Универзитет „Св. Климент
Охридски“, Битола

27.030€

MKLLP_ERA_A3.2_2009_0003
3

ВКУПНО:

86.750€
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