План презентації – частина

I

• ЕАСЕА – роль і структура
• Історичні передумови, структура програми Жан Моне
• Наявні фінансові ресурси, нова система фіксованих ставок
• Відбір проектів Жана Моне – пріоритети, відповідність вимогам і
критерії відбору

Програма Жан Моне

• Як уникнути найбільш поширених помилок
• Вимоги до сильної заявки
Йоанна Пешч – Конопка

• Запитання та відповіді – частина I

ЕАСЕА - Виконавче агентство з питань освіти,
культури та аудіовізуальних засобів
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План презентації – частина II

Партнери ЕАСЕА та їх ролі
Вироблення
політики

Впровадження програм

Європейська

• Порівняльна статистика 2007-2011 рр.

Комісія

• Програма Жан Моне в Україні

Директорати A & B
Політика і програми

• Посилання і контакти
• Запитання та відповіді – частина II
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• Аналітична документація

• Управління централізованими заходами

• Визначення програм

• Конкурси, відбір, контракти

• Пріоритети

• Моніторинг, acceptance, платежі

• Комітети

• Центр управління програмами
• Кластерізація та поширення інформації management

• Аналіз впливу

• Результати і feedback

• ~400 працівників

• Управління децентралізованими заходами

• Розташований у Брюсселі

• через Національні агентства

• Під керівництвом посадовців ЄК
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EACEA: мандат (1)
Освіта і професійна підготовка

Lifelong Learning
Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci,
Grundtvig, Transversal, Jean
Monnet

EACEA: мандат (2)
Освіта та професійна підготовка

Eurydice

External Cooperation
Agreements in the field
of Higher Education
Tempus

€ 136
million

€ 2,3
million

Erasmus Mundus
€ 291,9
million

ACP Mobility Scheme € 2,3 million

€ 94,8
million
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ЕАСЕА
Повний проектний цикл

EACEA: мандат (3)

Youth in Action

€ 118,3 million

Media
€ 26,8 million

Europe for
Citizens

€ 30,3 million

€ 55,2 million

Culture
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Програма Жан Моне

Навчання упродовж життя

Comenius
Шкільна освіта

Erasmus
Вища освіта та
подальша підготовка

Leonardo da Vinci
Професійне навчання і
підготовка

Grundtvig
Освіта дорослих

Transversal Programme
4 ключових напрямів – Співпраця у виробленні політики; Мови; ІКТ;
Поширення та використання результатів (valorisation)

• Програма охоплює викладання європейських студій,
дослідження та осмислення процесів європейської інтеграції
• Програму Жан Моне було розпочато у 1989 р. з метою сприяння
започаткування європейських студій в університетах за
допомогою початкових грантів
Програму названо на честь Жана
Моне (1888-1979), одного з
“архітекторів” та батьків засновників
Європейського Союзу

Jean Monnet Programme
3 ключових напрями – Жан Моне; Європейські інституції; Європейські асоціації
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Основні компоненти
Заходи за цим напрямом передбачають:
•Стимулювання до прагнення досконалості у викладанні,
дослідженні, осмисленні європейської інтеграції, сприяння
євроінтеграційному дискурсу в вищих навчальних закладах ЄС та
поза його межами.
•Організацію заходів з метою обговорення та осмислення
сучасних проблем європейської інтеграції науковцями,
політиками, експертами, представниками громадянського
суспільства.
•Надання підтримки інституціям, що проявили себе у сфері
європейських студій, та асоціаціям, які займаються освітою та
11
професійним навчанням

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Заходи за програмою Жан Моне
Гранти на підтримку спеціальних
інституцій
Гранти на підтримку європейських
асоціацій, активних у сфері європейських
студій, а також освіти й професійної
підготовки в Європі
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Предметні сфери та типи заходів

Світова мережа (1989 – 2011)

Європейські студії охоплюють багатоаспектні дослідження становлення та
еволюції Європейських Спільнот та Європейського Союзу. Європейські студії
включають аналіз зовнішніх і внутрішніх вимірів європейської інтеграції,
включно із роллю ЄС в організації діалогу з іншими народами і культурами.
Порівняльні дослідження національних політик не вважаються європейськими
студіями.
Два типи проектів (ключовий напрям):

1. ОСВІТНІ ПРОЕКТИ
• 72 країни
• більше 780 університетів
викладають курси Жана Моне

• 3,650 проектів в області європейських
студій
• більше 1,650 професорів

- Модулі
- Кафедра / професор Жана Моне
- Центри досконалості

• 200,000 студентів кожного року

2. АКАДЕМІЧНІ І ДОСЛІДНИЦЬКІ
ЗАХОДИ
- Асоціації науковців та викладачів
- Інформаційна та дослідницька
діяльність
- Багатосторонні дослідницькі
колективи
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Типи заходів (2/2)

Типи заходів (1/2)
Центри досконалості: мультидисциплінарні структури, що
об'єднують в одному університеті наукові, людські, аналітичні
ресурси з метою проведення досліджень у сфері європейської
інтеграції

Освітні заходи

Багатосторонні дослідницькі групи: партнерство у
проведенні досліджень, створення академічних мереж навколо
спільного плану досліджень, створення синергії у сфері
європейської інтеграції.

Професор / кафедра Жан Моне "Ad personam": колишній
професор Жан Моне, що здобув міжнародне визнання, має
публікації та / або видатний посадовець, із багатим практичним
досвідом у сфері європейської інтеграції

Академічні і
дослідницькі заходи

Професор / кафедра Жан Моне: посада особи, яка спеціалізується
на європейській інтеграції, має мінімум 90 годин викладання на
академічний рік.

Європейський модуль: короткотерміновий курс європейської
інтеграції, мінімум 40 годин навчання за один навчальний рік, може
мати міждисциплінарний характер
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Інформаційна та дослідницька діяльність у сфері
європейської інтеграції: має на меті стимулювати дискурс,
пропагувати ідеї та поширювати знання щодо європейської
інтеграції через проведення конференцій і семінарів
Знайомство з ЄС у школах: має на меті сприяти вивченню
європейської інтеграції у школі

Асоціації науковці та викладачів, що спеціалізуються на
європейських студіях: асоціації, утворені з метою сприяти
поширенню європейських студій, привернути увагу до проблем
європейської інтеграції, збільшити поінформованість на
регіональному на національному рівнях
16
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Фінансування
• Загальний наявний бюджет:

Flat-rate system of financing since 2010

9,681,821 €

• Максимальний розмір гранту (на різні типи заходів):

Activity

Ceiling (in EUR)

Budget available (in
EUR)

Minimum countries

Duration

4,500,000

1

3 роки

Jean Monnet Chairs

45,000

Centres of Excellence

75,000

Modules

21,000

Associations of Professors and Researchers

25,000

67,021

1

3 роки

Information and Research Activities

40,000

1,135,400

1

1 рік

Learning EU at School

60,000

2,000,000

1

1 рік

231,400

3

2 роки

1,748,000

1

1 рік

Multilateral Research Groups

80,000

•Максимальний внесок ЄС (від суми загальних витрат): 75%
Operating grants for Associations (KA3)

100,000
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• З 2010 р. гранти на окремі заходиi.e. Професор/кафедра, Модулі та
Інформаційна та дослідницька діяльність розраховуються за
заздалегідь визначеними фіксованими ставками (flat-rate amounts)
та на основі шкали “вартість за одиницю” (scales of unit costs)
 Професор / кафедра Жан Моне та модулі
Розмір гранту за фіксованими ставками обчислюється на основі
годин викладання (із врахуванням національних ставок за годину)
 Інформаційна та дослідницька діяльність, включаючи заходи
“Вивчення ЄС у школі"
Розмір гранту за фіксованими ставками обчислюється на основі
кількості учасників, що беруть участь у заходах (із врахуванням
національних ставок на проживання та харчування на учасника)
18
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Application of flat-rate financing

Call 2012 Priorities – teaching activities

Навчальні заходи:

JEAN MONNET CHAIRS, AD PERSONAM CHAIRS, EUROPEAN MODULES

• Заявник повинен зазначити у проектній пропозиції кількість годин викладання

Пріоритет буде надано проектам:

та країну, у якій здійснюватимуться заходи.

• відкритим для студентів із інших ВНЗ (наприклад, з того ж міста або
регіону) та студентам, які зазвичай не вивчають європейських студій
(наприклад, природничі науки, інженерія, медицина, мистецтво, мови

• У разі отримання фінансування, буде необхідно надати обгрунтуванння /
підтвердження кількості годин.
Інформаційна та дослідницька діяльність :

тощо)

• Заявник повинен зазначити у проектній пропозиції кількість учасників заходів
та кількість іноземних /не місцевих учасників, що братимуть участь у
заходах, тривалість заходів (кількість днів) та країну, у якій вони

• націленим на навчання упродовж життя (включно із навчанням
дорослих) та відкритим для представників різних груп громадянського
суспільства (наприклад, вчителів шкіл, журналістів, професійних
асоціацій тощо

проходитимуть.
• У разі отримання фінансування, буде необхідно надати підтвердження
кількості учасників.
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• сприятливим для розвитку громадянського суспільства
20
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Call 2012 Priorities – academic &
research projects

Call 2012 Priorities – academic &
research projects

JEAN MONNET CENTRES OF EXCELLENCE, INFORMATION AND RESEARCH ACTIVITIES,
MULTILATERAL RESEARCH GROUPS

JEAN MONNET CENTRES OF EXCELLENCE, INFORMATION AND RESEARCH
ACTIVITIES, MULTILATERAL RESEARCH GROUPS

Пріоритет буде надано проектам:

Пріоритет буде надано проектам:

• міждисциплінарного характеру, що використовують різноаспектні

• які передбачають спільні транснаціональні заходи та посилення зв'язків
між академічними інституціями в інших країнах, спрямовані на

ресурси (involving academic activities which exploit multi-disciplinary
resources)

досягнення науково – дослідних результатів, яких неможливо досягти,
здійснюючи дослідження на національному рівні

• відкритим для громадянського суспільства
• які розвивають зміст та методику викладання європейських студій у

• таким, що залучають аспірантів, докторантів або молодих науковців (не
більше 5 років після аспірантури)
• які залучають національні та транснаціональні асоціації, що

початковій та середній школі, а також на початковому етапі професійного
навчання
• транснаціонального характеру, спрямованим на написання історії

спеціалізуються на європейських студіях

європейської інтеграції з точки зору єдиної загальноєвропейської
21

перспективи
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Спеціальні критерії прийнятності –
навчальні заходи

Спеціальні критерії прийнятності
науково-дослідна діяльність

• Jean Monnet Chairs (присуджується особі, пов'язаній із викладанням
європейських студій, 90 годин, посада професора)
• Ad personam Jean Monnet Chairs (надається колишнім професорам
Jean Monnet Chair та видатним науковцям, а також фахівцям –
практикам high-level practitioners)
• Centres of Excellence (об'єднання ресурсів в області європейських
студій, за координації професора Жан Моне)

• Асоціації науковців (пропагування і поширення європейських студій на
національному та транснаціональному рівнях, міждисциплінарний
характер)
• Інформаційна та дослідницька діяльність (організація конференцій,
семінарів, круглих столів, дебатів, підготовка публікацій)
• Вивчення ЄС у школі ( організації та /або асоціації, що працюють у
сфері освіти та професійної підготовки)
• Багатосторонні дослідницькі групи (партнерство принаймні 3
професорів / кафедр Жан Моне у 3 різних країнах, об'єднані
академічні мережі, спільні дослідження та на їх базі ґрунтовні

• Модулі (мінімум 40 годин, загальний (вступний) або
високоспеціалізований курс, а також літні школи з європейських
студій

публікації)
23
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Критерії прийнятності

Критерії присудження – Конкурс 2012 (1/2)

• Якість заявника або консорціуму

Основні причини відмови (неприйнятності) :

Високоякісна (досконала) академічна репутація
(CVs) в тій чи іншій сфері європейських студій

 Недостатня кількість годин навчання
 Недостатня кількість років (для навчальних заходів 3 роки і
більше)

• Якість запропонованої методології та робочої
програми

 Незавершені попередні проекти (Old projects still within the
contractual period)
 Неповна проектна заявка (відсутність фінансової заявки)
 Запізнення
 Відсутність оригіналу підпису представника юридичної особи
25

Якість та детальний опис навчальних заходів,
дослідницьких та / або комунікативних заходів (з
особливою увагою до можливостей доданої
наукової вартості, міждисциплінарної синергії,
інноваційного характеру та відкритості
громадянському суспільству)
26
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Уникайте найбільш поширених помилок:

Критерії присудження – Конкурс 2012 (1/2)

Покажіть актуальність проекту в контексті євроінтеграційних студій
(Demonstrate the relevance of the project in the European integration studies
context)

• Вплив та актуальність (релевантність) результатів
Можливість впливу на освіту, професійну підготовку на
європейському рівні

Визначте потреби цільової групи

• Інноваційний характер

Пам'ятайте, що оцінити можна тільки ту інформацію, яка представлена у
проектній пропозиції

Рівень інноваційності проекту : нові навчальні заходи,
дослідницькі або комунікативні заходи; заявки від ВНЗ

Не очікуйте, що експерт буде обізнаний із ситуацією, якій присвячений Ваш
проект, чи матиме спеціальні (технічні) знання

країн, які не брали участі у програмі Жан Моне, або від
асоціацій, які не отримували раніше фінансової

Продемонструйте відповідний досвід (CV та список публікацій), важливий
для реалізації проекту

підтримки від програми
27
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Уникайте найбільш поширених помилок:

Сильна проектна заявка складається з:

:
Гарної ідеї, пов'язаної із
європейськими студіями……

Не подавайте кілька схожих проектних заявок
заповніть фінансову форму

…..підтримки університету

витрати мають бути прямо пов'язані із заходами та
реалістичними / виправданими (cost-efficient)
Врахуйте кількість годин та тривалість проекту (3 роки)

……та доброї презентації!!!!
Не забувайте про кінцевий термін подання проектної пропозиції
(лютий 2013)
29
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Успіх залежить від :

 Якості CVs
 Розуміння мети
Запитання та відповіді – частина I

 Розуміння процедур
 Чіткості, ясності змісту пропонованих
заходів

Перерва

 Належного планування
 Академічної здійсненності
31
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Розподіл по країнах

Порівняльна статистика 2007-2011

Відбір 2011
Отримано
07

Отримано

08

Отримано
09

Отримано
10

Отримано
11

Відібрано
07

Відібрано
08

Відібрано
09

Відібрано
10

Відібрано
11

Centres of
Excellence

15

17

23

18

26

11

10

12

10

15

Професор /
кафедри

76

58

91

115

132

34

27

14

36

36

Професор /
кафедри
ad personam

21

23

56

42

45

7

10

26

17

20

Модулі

Заходи

12,00%

10,00%

116

110

197

231

246

47

32

46

70

62

Асоціації
науковців

4

3

1

8

8

2

3

0

3

3

Інформаційн
а та
дослідницьк
а діяльність

92

72

119

128

136

37

29

28

34

32

Багатосторо
нні
дослідницькі
групи

2

7

11

13

6

0

4

3

5

3

Загалом

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

326

290

498

555

617

138

115

129

175

171

33

0,00%
Italy

Spain

Ukraine

Romania

Poland

Germany

Czech republic United Kingdom

34

Croatia
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Предметні області

Проекти Жан Моне в Україні

Відбір 2011
40,00%
40,00%

РІК

КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВОК

ВІДІБРАНО ЗАЯВОК

35,00%

2007

4

0

2008

3

1

2009

7

1

2010

16

3

2011

39

8

ЗАГАЛОМ

69

13

30,00%
24,00%

25,00%

20,00%

15,00%
11,00%
10,00%
9,00%
5,00%
0,00%
Interdisciplinary
Law
Economics
Political Sciences

35

36
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Програм Жан Моне

Проекти Жан Моне в Україні

Архів проектів
•

З 2001 р. по 2011 р. Україна отримала 17 проектів Жана Моне (8
європейських модулів, 3 професори / кафедри Жан Моне, 2 центри
досконалості, 1 асоціація науковців і викладачів, 3 проекти типу
інформаційна та дослідницька діяльність),

•

Найбільш активним заявником / учасником на даний час є Донецький
державний університет управління та Національний університет КиєвоМогилянська академія,

•

Модулі є найбільш привабливим типом проекту для України Modules seem
to be the most attractive formula for Ukraine (2011 р. з 39 поданих проектних
заявок 16 були європейські модулі),

•

Нещодавно було створено 2 Центри досконалості,

•

З 2010 р. було реалізовано 3 проекти типу інформаційна та дослідницька
діяльність – за новою формулою, привабливою для нових учасників
програми Жан Моне.
37

Ви хочете знати,
хто у Вашій
країні має титул
професора Жана
Моне або
реалізує проект
Жан Моне?

http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory//New/Version/2008/V1/ajmrepertoire/distrib.Asp
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Конкурс 2013 р.
Щорічні конкурси
Оголошення очікується восени 2012 р.
Очікуваний термін подачі проектних заявок:
Лютий 2013

Запитання та відповіді – частина II
Більше інформації:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php

Please contact us at: EACEA-AJM@ec.europa.eu
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And…

…Дякую за увагу!
Joanna Pesch-Konopka / Йоанна Пешч – Конопка
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