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1. Mērķi un apraksts
Šī uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pamatā ir lēmums, ar ko izveido mūžizglītības programmu un ko
2006. gada 15. novembrī pieņēma Eiropas Parlaments un Padome (Lēmums Nr. 1720/2006/EK) ( 1).
Programma paredzēta laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam. Mūžizglītības programmas konkrētie
mērķi ir uzskaitīti lēmuma 1. panta 3. punktā.
2. Pretendenti, kam ir tiesības iesniegt priekšlikumus
Mūžizglītības programma attiecas uz visiem izglītības, profesionālās izglītības un apmācību veidiem un līmeņiem, un tā ir pieejama visām struktūrām, kas uzskaitītas lēmuma 4. pantā.
Pretendentiem jābūt reģistrētiem vienā no šīm valstīm (2):
— Eiropas Savienības 27 dalībvalstis (no 2007. gada 1. janvāra),
— EBTA un EEZ valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija,
— kandidātvalstis: Turcija.
3. Projektu budžets un ilgums
Kopējais budžets, kas paredzēts šim uzaicinājumam, ir aprēķināts 961 miljonu euro apmērā.
Piešķīrumu apjoms un projektu ilgums var atšķirties atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta veids un
iesaistīto valstu skaits.
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Svarīgākie termiņi ir šādi:
Erasmus Universitātes harta

2008. g. 28. novembris

Comenius, Grundtvig: apmācība darba vietā
— pirmais termiņš

2009. g. 16. janvāris

— nākamie termiņi

2009. g. 30. aprīlis
2009. g. 15. septembris

Comenius asistentūras
(1) http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:327:SOM:LV:HTML
(2) Izņemot programmu Jean Monnet, kas ir pieejama augstākās izglītības iestādēm visā pasaulē.

2009. g. 30. janvāris
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Leonardo da Vinci: mobilitāte (Ieskaitot Leonardo Da Vinci mobilitātes sertifikātu)
Erasmus: intensīvie valodu kursi (EILC);
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2009. g. 6. februāris

Jean Monnet programma

2009. g. 13. februāris

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partnerības;
Comenius: Comenius Regio partnerības;
Grundtvig: semināri

2009. g. 20. februāris

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig:
daudzpusēji projekti, tīkli un ar tiem saistītie pasākumi

2009. g. 27. februāris

Leonardo da Vinci: inovāciju pārnese daudzpusējos projektos

2009. g. 27. februāris

Erasmus: intensīvās programmas (IP), studentu mobilitāte mācībām un
praksei (ieskaitot Erasmus konsorciju prakses sertifikātu) un personāla
mobilitāte (pasniedzēju komandējumi un personāla apmācība)

2009. g. 13. marts

Grundtvig: asistentūras, projekti vecāka gadagājuma brīvprātīgajiem

2009. g. 31. marts

Transversālā programma

2009. g. 31. marts

Transversālā programma: galvenā darbība nr. 1 — mācību komandējumi

2009. g. 9. aprīlis

5. Pilnīga informācija
Dokumenta “Mūžizglītības programma — vispārīgs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2008.–2010. gadam,
atjaunināts 2009. gadam, stratēģiskās prioritātes” pilnīgs teksts līdz ar “Mūžizglītības programmas ceļvedi” ir
pieejams šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/llp.
Pieteikumiem jāatbilst visām uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pilnīgajā tekstā minētajām prasībām, un
tos iesniedz, aizpildot norādītās anketas.

