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Jean Monnet Activities

• Jean Monnet Programme 1989 
Introduction of European integration 
studies in universities studies in universities 

• dedicated to the memory of Jean 
Monnet (1888-1979)

• Jean Monnet continues under 
Erasmus+ as a separate activity

• Managed centrally



Jean Monnet in brief

Focus on EU studies to promote excellence in 

teaching and research on the European integration 

process in various disciplines

Objectives:

• Stimulate teaching and research on the European 
Union

• Equip students and young professionals with 
knowledge of EU subjects

• Foster dialogue between the academic world and 
policy-makers



Jean Monnet: how does it work?

Project grants to promote excellence through:

• Teaching and research (Modules, Chairs, Centres 
of Excellence)of Excellence)

• Policy debate with academic world (Networks, 
Projects) 

• Support to activities of institutions or associations



Jean Monnet  a worldwide Network 1989 - 2014

• 78 countries throughout the world 
• more than 800 universities offering 
Jean Monnet courses as part of 
their curricula

Over 4,200 projects in the field of European 
integration studies
more than 1,700 professors
265,000 students every year



Results 2013

• Total – 160 projects

� 127 (79%) – EU 
member states

� 19 (12%) – partner 

Results 2014

• Total – 208 projects

� 169 (81%) – EU 
member states

� 20 (10%) – partner � 19 (12%) – partner 
countries

� 14 (9 %) – other 
(Canada, Mexico, 
Argentina, China, etc.)

Georgia – 1 (1 proposals)

� 20 (10%) – partner 
countries

� 19 (9 %) – other (US, 
Cambodia, South Africa, 
etc.)

Georgia – 1 (2 proposals)

N.B. 2014 წლის შედეგები (პროექტების სახელები): http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-
results/selection-results-jean-monnet-activities-eacs1113_en
JM პროექტების დირექტორია: http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory



Jean Monnet Activities – Selection 2014

Erasmus+Erasmus+



Jean Monnet Activities 

NEW focus under  Erasmus+

- Diversification and mainstreaming of EU-related subjects
throughout the curricula

- A more balanced geographical scope

- Participation of a new young generation of teachers (საერთო
ბიუჯეტის 20% გამოყოფილია ამ მიზნისათის)

- Academic contribution to Europe 2020 strategy   
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

- ჩვენთვის: DCFTA



რარარარა ქვეპროგრამებიქვეპროგრამებიქვეპროგრამებიქვეპროგრამები არსებობსარსებობსარსებობსარსებობს?

• Jean Monnet Chairs

• Jean Monnet Modules

• Jean Monnet Centres of Excellence• Jean Monnet Centres of Excellence

• Jean Monnet Support to Institutions and 
Associations

• Jean Monnet Networks

• Jean Monnet Projects



რარარარა ქვეპროგრამებიქვეპროგრამებიქვეპროგრამებიქვეპროგრამები არსებობსარსებობსარსებობსარსებობს?

• Jean Monnet მოდული წარმოადგენს მოკლე სასწავლო
პროგრამას (ან კურსს) ევროკავშირის კვლევების
მიმართულებით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 
ყოველ მოდულის მინიმალური ხანგრძლივობაა 40 სასწავლოყოველ მოდულის მინიმალური ხანგრძლივობაა 40 სასწავლო
საათი (ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში).

• Jean Monnet კათედრა წარმოადგენს მასწავლებლის
თანამდებობას ევროკავშირის კვლევების სპეციალიზაციით
უნივერსიტეტის ლექტორებისა და პროფესორებისთვის. 
კათედრის ხელმძღვანელის პოსტის დაკავება შეუძლია მხოლოდ
ერთ პროფესორს, რომელიც განახორციელებს მინიმუმ 90 
საათიან სასწავლო კურსს აკადემიური წლის განმავლობაში.



რარარარა ქვეპროგრამებიქვეპროგრამებიქვეპროგრამებიქვეპროგრამები არსებობსარსებობსარსებობსარსებობს?

Jean Monnet ევროკავშირის კვლევების წამყვანი ცენტრები
წარმოადგენენ ძირითად საინფორმაციო პუნქტებს ევროკავშირის
საკითხების შესახებ. ცენტრის კურატორობა ევალება კათედრის
ხელმძღვანელს. ცენტრი აერთიანებს ექსპერტებს ევროკავშრის
კვლევების მიმართულებით (ლექტორებს, მოდულისკვლევების მიმართულებით (ლექტორებს, მოდულის
ხელმძღვანელებს და თვითონ კათედრის ხელმძღვანელს) და მისი
მიზანია ევროპათმცოდნეობის სხვადასხვა მიმართულებებს, 
დისციპლინებსა და რესურსებს შორის მდგრადი ურთიერთობების
ჩამოყალიბება, ასევე ერთობლივი ტრანსნაციონალური აქტივობების
და ღონისძიებების ჩატარება სხვადასხვა ქვეყნების აკადემიურ
წრეებთან და ინსტიტუტებთან.

N.B. დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, თუ უკვე არსებობს კათედრა და ან
მოდული!!!



რარარარა ქვეპროგრამებიქვეპროგრამებიქვეპროგრამებიქვეპროგრამები არსებობსარსებობსარსებობსარსებობს?

• მხარდაჭერა ორგანიზაციებს: Jean Monnet მხარს უჭერს
ორგანიზაციებს, რომლებიც ახორციელებენ სხვადასხვა აქტივობებსა
თუ ტრენინგებს პედაგოგებისათვის ევროკავშირის თემატიკის
მიმართულებით სამაგისტრო დონეზე. პროგრამა ასევე მხარს უჭერს
ყველა სახის აქტივობას, რომლის მიზანი იქნება ევროკავშირთანყველა სახის აქტივობას, რომლის მიზანი იქნება ევროკავშირთან
დაკავშირებული თემების მომზადება, შემუშავება, თუ პოპულარიზაცია
და სწავლება.

• მხარდაჭერა ასოციაციებს: Jean Monnet მხარს უჭერს ასოციაციებს, 
რომელთა ძირითადი სამუშაო მიმართულებაა ევროპასთან
ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა. ასოციაციები უნდა იყოს
ინტერდისციპლინური და აერთიანებდეს ყველა დაინტერესებულ
მხარეს (პროფესორები, პედაგოგები და მკვლევარები, რომლებიც
სპეციალიზირდებიან ევროკავშირის საკითხებზე შესაბამის ქვეყნებში
თუ რეგიონებში).



რარარარა ქვეპროგრამებიქვეპროგრამებიქვეპროგრამებიქვეპროგრამები არსებობსარსებობსარსებობსარსებობს?

• Jean Monnet ქსელები ხელს უწყობენ საერთაშორისო
კონსორციუმების შექმნასა და განვითარებას (უსდ, ცენტრების, 
დეპარტამენტების, ჯგუფების თუ ინდივიდუალური
ექსპერტების სახით) ევროკავშრის კვლევების მიმართულებით.

• Jean Monnet პროექტები ხელს უწყობენ ინოვაციურ
აქტივობებს/პროექტებს ევროკავშირის თემატიკაზე. ამგვარი
პროექტების განხორციელებაზე განაცხადი შეიძლება
ცალმხრივად წარდგეს; წარმოდგენილ აქტივობებში
შესაძლებელია ჩართულნი იყვნენ სხვა პარტნიორებიც. 



ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა მონაწილემონაწილემონაწილემონაწილე / 
აპლიკანტიაპლიკანტიაპლიკანტიაპლიკანტი

პარტნიორებისპარტნიორებისპარტნიორებისპარტნიორების
რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა

სფეროსფეროსფეროსფერო max. 
ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი
(ევროევროევროევრო)

ხანგრძლიხანგრძლიხანგრძლიხანგრძლი
ვობავობავობავობა

მოდული უსდ 1 სწავლება/
კვლევა

30 000 (75%) 3 წელი

კათედრა უსდ 1 სწავლება/
კვლევა

50 000 (75%) 3 წელი

ორგანი-
ზაციები

არა უსდ!

ngo
1 policy debate ნებისმიერი

(80%)

3 წელი

ასოციაციები აკადემიური
ასოციაცია

1 policy debate 50 000 (80%) 3 წელი

ქსელი უსდ და/ან

ngo
min. 5 

სხვადასხვა
ქვეყნიდან

policy debate 300 000 
(80%)

3 წელი

პროექტები უსდ და/ან
ngo + მაგ. 

სკოლა

1 (+) policy debate 60 000
(75%)

12–24 თვე



რარარარა ფინანსდებაფინანსდებაფინანსდებაფინანსდება
ქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამაქვეპროგრამა ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი

(ევროევროევროევრო)
costs ხელხელხელხელ-

ფასიფასიფასიფასი
მგზავმგზავმგზავმგზავ-
რობარობარობარობა

ქვეკონქვეკონქვეკონქვეკონ-
ტრაქტიტრაქტიტრაქტიტრაქტი

აღჭურვიაღჭურვიაღჭურვიაღჭურვი
ლობალობალობალობა

Other 
costs

Indire
ct

costs

მოდული¹ 30 000 
(75%)

real + + - - + +

კათედრა² 50 000 
(75%)

real + + - -
(75%)

ორგანი-
ზაციები

ნების
მიერი

(80%)

real + + max. 30% max. 
10%

+ max. 
7%

ასოციაციები 50 000 
(80%)

real + + max. 30% max. 
10%

+ max. 
7%

ქსელი 300 000 
(80%)

real + + max. 30% max. 
10%

+ max. 
7%

პროექტები³ 60 000 
(75%)

unit + + + - - -

¹ ხელფასის გარდა ბიუჯეტის 40% მოხმარდება მგზავრობას, დისემინაციას, სასწავლო მასალებს და ა.შ.
² ხელფასის გარდა ბიუჯეტის 10% მოხმარდება მგზავრობას, დისემინაციას, სასწავლო მასალებს და ა.შ.
³ ნაზღაურდება მხოლოდ კონფერენციებში მონაწილეობა და მოწვეული უცხოელი ლექტორების ჰონორარი და მგზავრობა, 
ასევე ბეჭდვისა და დისემინაციის ხარჯები



შეფასებაშეფასებაშეფასებაშეფასება (საერთოსაერთოსაერთოსაერთო პრინციპიპრინციპიპრინციპიპრინციპი, თუმცათუმცათუმცათუმცა განსხვავებულიგანსხვავებულიგანსხვავებულიგანსხვავებული
მოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნები ქვეპროგრამებისქვეპროგრამებისქვეპროგრამებისქვეპროგრამების მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით)

• Relevance – 25 points

• Quality of the project – 25 points

• Quality of the team – 25 points• Quality of the team – 25 points

• Impact & dissemination – 25 points

• თითოეულ კატეგორიაში უნდა მიიღოთ min. 13 
ქულა. დაფინანსებისათვის განიხილება პროექტები
min. 60 ქულით.



მოდულიმოდულიმოდულიმოდული

• აკადემიური წლის
განმავლობაში – 40 საკონტაქტო
საათი (ლექცია და/ან სემინარი
და ა.შ., მათ შორის საზაფხულო
და ინტენსიური კურსებიც, 
როგორც კურიკულუმის

კათედრაკათედრაკათედრაკათედრა

• ეს არის თანამდებობა, რომლის
დაკავება მხოლოდ ერთ
პროფესორს შეუძლია;

• ეს პიროვნება უნდა იყოს
უნივერსიტეტის აკადემიური

როგორც კურიკულუმის
ორგანული ნაწილი)

• მონო– ან ინტერდისციპლინური

• ახალი (აქამდე არარსებული)

უნივერსიტეტის აკადემიური
პერსონალის წევრი (და არა
მოწვეული)

• აკადემიური წლის
განმავლობაში – 90 საკონტაქტო
საათი (ლექცია და/ან სემინარი
და ა.შ.)

• მონო– ან ინტერდისციპლინური

• ახალი (აქამდე არარსებული)



სწავლებასწავლებასწავლებასწავლება დადადადა კვლევაკვლევაკვლევაკვლევა: თემატურითემატურითემატურითემატური სფეროებისფეროებისფეროებისფეროები

• EU and Comparative Regionalism Studies;

• EU Communication and Information Studies;

• EU Economic Studies;

• EU Historical 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.

• ასევე ნებისმიერი სხვა დისციპლინა, რომელიც EU საკითხებს
ეხება და კურიკულუმის ევროპეიზაციას ემსახურება



დისემინაციადისემინაციადისემინაციადისემინაცია (მოდულიმოდულიმოდულიმოდული & კათედრაკათედრაკათედრაკათედრა)

• არ უნდა შემოიფარგლოთ მხოლოდ სწავლებით

• “ღია” ლექციები/სემინარები & დებატები/შეხვერდები
და ა.შ.და ა.შ.

• პუბლიკაციები (სტატია, წიგნი)

• მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო
ღონისძიებებში

• Open Educational Resources (OER)



• უნივერსიტეტების ვალდებულება:

• ხელი შეუწყონ ახალი კურსების/მოდულების
განხორციელებას პროექტის განმავლობაში

• საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყონ
ლექტორის/პროფესორის ჩანაცვლება იგივე
კვალიფიკაციის პროფესიონალით

• N.B. გაითვალისწინეთ ადგილობრივი მოთხოვნები: 
მაგ. ახალი მოდული თუ ცვლის კურიკულუმის
20%–ზე მეტს, საჭირო ხდება აკრედიტაციის
განახლება



ორგანიზაციებისორგანიზაციებისორგანიზაციებისორგანიზაციების მხარდაჭერამხარდაჭერამხარდაჭერამხარდაჭერა

• მიზანი: 

• enhance teacher and training 
activities on EU subject areas

• აქტივობა:

ასოციაციებისასოციაციებისასოციაციებისასოციაციების მხარდაჭერამხარდაჭერამხარდაჭერამხარდაჭერა

• მიზანი: 

• contribute to the study of the 
EU integration process

• აქტივობა:აქტივობა

• •collect, elaborate analyse
and disseminate European 
Union facts and knowledge

• •organise Master level 
courses on European Union 
issues or professional 
advanced training

აქტივობა

• •organise and carry out 
statutory activities of 
associations dealing with 
European Union studies

• •publicize European Union 
facts among a wider public 
enhancing active citizenship



ქსელებიქსელებიქსელებიქსელები
• აქტივობა:

• gathering and promoting 
information and results on 
methodologies applied to high-level 
research and teaching on EU 
studies;

• enhancing cooperation between 

პროექტებიპროექტებიპროექტებიპროექტები
• "Innovation" projects will explore 

new angles and different 
methodologies in view of making 
EU subjects more attractive and 
adapted to various kinds of target 
populations (e.g. projects on 
Learning EU @ School);• enhancing cooperation between 

different higher education 
institutions and other relevant 
bodies throughout Europe and 
around the world;

• exchanging knowledge and 
expertise with a view to mutually 
enhancing good practices;

• fostering cooperation and creating a 
high knowledge exchange platform 
with public actors and the EC 
services on highly relevant EU 
subjects.

Learning EU @ School);

• "Cross-fertilisation" projects will 
promote discussion and reflection 
on European Union issues and 
enhance knowledge about the 
Union and its processes. These 
projects will aim at boosting EU 
knowledge in specific contexts;

• "Spread content" projects will 
mainly concern information and 
dissemination activities.



Jean Monnet: how to apply?

• Annual Calls for Proposals issued by EU (უკვე
გამოცხადებულია)

• Applications may be from a HEI institution in any 
country of the worldcountry of the world

• Only one applicant institution is required (ევროპელი
პარტნიორ(ებ)ი გვჭირდება მხოლოდ ქსელურ
პროექტებში)

• Proposals assessed by experts on basis of relevance, 
quality of design, quality of team, impact and 
dissemination

• Apply directly to Executive Agency (EACEA)



განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის წარდგენაწარდგენაწარდგენაწარდგენა მხოლოდმხოლოდმხოლოდმხოლოდ online

PIC კოდი სავალდებულოა!

Legal Entity Form

Financial Identification Form

e-Form

პროექტის აღწერა

ბიუჯეტი

Declaration of Honour

• (ქსელური პროექტების შემთხვევაში სამართლებრივი ფორმა, 
ფინანსური ფორმა და დეკლარაცია მხოლოდ აპლიკანტმა უნდა
წარადგინოს) 



E-Form & Annexes

• Part A. Applicant organisation

• (and partners – for Jean Monnet Networks only)

- Most details automatically retrieved from the Participant Portal

• Part B. Major information about the project: 

• summary, priorities and topics addressed, duration, budget

• Part C. Specific information:

• discipline, number of teaching hours, students, etc.



E-Form & Annexes

• Part D. Characteristics and relevance:

• Rationale for the proposal, relevance to the objectives

• of the Action, relevance to target groups• of the Action, relevance to target groups

• Part E. Participating organisations – teams:

• Aims and activities of the organisation, skills and

• expertise of key staff (publications, teaching)

• Part F. Design and implementation of the proposal:

• Work programme, methodology, time schedule

• Part G. Impact, dissemination and exploitation

• Part H. Curriculum Vitae and full list of publications



E-Form & Annexes (Budget)
• 3 forms depending on the action:

• Modules and Chairs - Flat-rate financing system:

• Indicate number of teaching hours planned

• Top-up percentage added for complementary activities

• Total budget and EU grant calculated automatically• Total budget and EU grant calculated automatically

• Projects - Flat-rate financing system:

• Indicate number of events, participants and speakers

• Top-up percentage added for complementary activities

• Total budget and EU grant calculated automatically

• Centres of Excellence, Institutions, Associations, Networks –
Budget-based financing system:

• Indicate all expenses planned by costs categories

• (staff, travel and subsistence, subcontracting, equipment, other costs, 
indirect costs)



More information:
აპლიკაციის ფორმები ჯერ არაა გამოქვეყნებული.

შეამოწმეთ ამ ბმულზე: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-
monnet-activities-2015_en

ან ჩვენ ვებგვერდზე სიახლეებში:
www.erasmusplus.org.ge 

N.B. წლევანდელი (გაზაფხულის) 
კონკურსის გზამკვლევი:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/
eacea-site/files/
eform-user-guide-jean-monnet-2014_en_1.pdf



Call 2015 Jean Monnet Activities

• Deadline for applications: 26/02/2015

• Starting date of projects: 01/09/2015

• Programme Guide: pages 188 – 221• Programme Guide: pages 188 – 221

• კითხვები პროგრამის შინაარსზე:

• EACEA-AJM@ec.europa.eu

• ტექნიკური პრობლემების დროს HelpDesk:

• eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Phone: +32 2 299 0705


