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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ — EACEA/03/2020
Харта за висше образование „Еразъм“ за периода 2021—2027 г.
(2020/C 51/09)

Резервна клауза
Европейската програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021—2027 г.,
предложена от Европейската комисия на 30 май 2018 г. (наричана по-нататък „програмата“), все още не е приета от
европейските законодатели. Настоящата покана за акредитация обаче се публикува, за да се улесни кандидатстването на
потенциалните бенефициери на безвъзмездни средства от Съюза веднага след като правното основание бъде прието от
европейските законодатели.
Настоящата покана за акредитация не е правно обвързваща за Европейската комисия. В случай на съществено изменение на
правното основание от страна на европейските законодатели, настоящата покана може да бъде променена или отменена и
могат да бъдат обявени други покани за акредитация с различно съдържание и подходящи срокове за отговор.
В по-общ план всяко действие, произтичащо от настоящата покана за акредитация, подлежи на следните условия, чието
изпълнение е извън контрола на Комисията:
— приемането от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз на окончателния текст на правното основание за
създаването на програмата;
— приемането на годишните работни програми за 2021 г. и на последващите годишни работни програми и на общите
насоки за изпълнение, критериите и процедурите за подбор след препращане на комитета по програмата и
— приемането на бюджета за 2021 г. и следващите бюджети на Европейския съюз от бюджетния орган.
Предложената програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021—2027 г. се
основава на членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на принципа на субсидиарност.

1. Цели и описание
Хартата за висше образование „Еразъм“ предоставя общата рамка за качество във връзка с дейностите по европейско и
международно сътрудничество, които да се провеждат от дадено висше учебно заведение (ВУЗ), участващо в програмата.
Удостояването с харта за висше образование „Еразъм“ е предварително условие за всички висши учебни заведения,
намиращи се в посочените по-долу държави и желаещи да кандидатстват и участват в мобилност с учебна цел,
сътрудничество между организации и институции и/или подкрепа за проекти за развитие на политиката по програмата за
периода 2021—2027 г. За висшите учебни заведения, намиращи се в трети държави, не се изисква харта за висше
образование „Еразъм“, а рамката за качество ще бъде създадена посредством междуинституционални споразумения между
висшите учебни заведения.
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Хартата се предоставя за целия период на действие на програмата. Изпълнението на хартата за висше образование „Еразъм“
ще бъде наблюдавано от националните агенции по „Еразъм +“ и нарушаването на заложените в нея принципи и
ангажименти може да доведе до нейното отнемане от страна на Европейската комисия.

2. Допустими кандидати
Висши учебни заведения, установени в една от следните държави, имат право да кандидатстват за харта за висше образование
„Еразъм“:
— държавите — членки на Европейския съюз;
— трети държави, асоциирани към програмата, при условията, определени в правното основание (1).
За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва да бъдат признати като висши учебни заведения (2) от националните
органи на държавата на заявителя.

3. Срок за подаване на заявленията и ориентировъчна дата за публикуване на резултатите от подбора
Крайният срок за подаване на заявления за Хартата за висше образование „Еразъм“ е 21 април 2020 г. Ориентировъчната
дата за публикуване на резултатите от подбора е 15 октомври 2020 г.

4. Процедура за подбор
По изключение за кандидатстване по тази покана ще бъдат въведени две отделни процедури.
Преди публикуването на настоящата покана Европейската комисия и националните агенции по програмата „Еразъм + “ще
бъдат анализирани дейността и предходните резултати на притежателите на харта за висше образование „Еразъм“ по линия
на програмата „Еразъм +“ за периода 2014—2020 г. Бяха взети предвид следните елементи:
— дали висшето учебно заведение е участвало в дейности по програма „Еразъм +“ от поканата от 2017 г. нататък;
— дали висшето училище зачита принципите на хартата за висше образование „Еразъм“;
— дали висшето училище е получило харта за висше образование „Еразъм“ по поканата от 2020 г.
В съответствие с тази информация ще бъдат въведени две отделни процедури за кандидатстване:
— Бившите притежатели на харта за висше образование „Еразъм“, които са били активни и отговарят на принципите на
хартата от поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм +“ от 2017 г. нататък, както и висшите учебни
заведения, които са получили харта за висше образование „Еразъм“ в рамките на поканата за 2020 г., се приканват да
подадат заявления чрез следната връзка: Тема 1
— Бившите притежатели на харта за висше образование „Еразъм“, които не са били активни или не отговарят на
принципите на хартата от поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм +“ от 2017 г. нататък, както и
новите заявители, се приканват да подадат заявления чрез следната връзка: Тема 2
Националните агенции по програма „Еразъм +“ са информирали всички настоящи притежатели на харта за висше
образование (2014—2020 г.) през коя процедура за кандидатстване трябва да преминат. В случай че заявителят не е
сигурен през коя процедура трябва да премине, той се приканва да се консултира със съответната национална агенция, като
ползва информацията за контакт, която се намира на следната уебстраница: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/contact/national-agencies_bg.
(1) Предстоящо одобрение на правното основание. В програмата „Еразъм +“ този списък включва: Исландия, Норвегия, Лихтенщайн,
Турция, Северна Македония и Сърбия.
(2) „висше учебно заведение“ означава всяко образувание, което в съответствие с националното право или практика предлага признати
степени или други признати квалификации за висше образование, без значение как се нарича това заведение, както и всяко подобно
заведение на ниво висше образование, за което националните органи считат, че отговаря на критериите за участие в програмата на
съответните им територии.
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Комисия за оценка, съставена от длъжностни лица от EACEA и Европейската комисия, ще направи оценка на критериите за
допустимост и приемливост за предоставяне на харта въз основа на обратната информация, получена от независими външни
експерти.
Тези заявления ще бъдат предоставени на разположение на националните агенции по „Еразъм +“, за да извършват
мониторинг на принципите на хартата. Неспазването на тези принципи може да доведе до отнемането на хартата за висше
образование „Еразъм“ и изключването на висшето учебно заведение от участие в програмата.
5. Пълна информация
Предложението на Комисията за регламент за създаване на програма на Съюза за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в
областта на образованието, обучението, младежта и спорта може да бъде намерено на следната уебстраница: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2018:367:FIN
Заявленията трябва да бъдат подадени в съответствие с насоките, предоставени от Изпълнителната агенция за образование,
аудиовизия и култура, достъпни на следния уебсайт: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-forhigher-education-2021-2027_en

