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(Обявления)

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

КОМИСИЯ
Програма „Обучение през целия живот“ — Допълнение към поканата за предоставяне на
предложения за 2009 г. — DG EAC/31/08
(2009/C 35/08)
1. Цели и описание
С допълнението към поканата за предоставяне на предложения по Програма „Обучение през целия живот“ за
2009 г. (покана EAC/31/08, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз C 255 от 8.10.2008 г.,
стр. 6) се дава възможност на Република Хърватска и бивша югославска република Македония да участват в
Програма „Обучение през целия живот“.
Допълнението се базира на следното правно основание:
— Решение № 1720/2006/ЕО за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот, прието
от Европейския парламент и Съвета на 15 ноември 2006 г.,
— финансово споразумение от 17 ноември 2008 г. между правителството на Република Хърватска и Комисията на Европейските общности относно националната програма за Хърватска по ИПП — раздел „Подпомагане на прехода и институционално изграждане“ за 2007 г. с оглед осигуряване на финансиране от
Общността като част от националната програма, по проект HR2007/4/3: „Подготвителни мерки за участие
в програми „Обучение през целия живот“ и „Младежта в действие““,
и
— финансово споразумение между правителството на бивша югославска република Македония и
Комисията на Европейските общности, подписано чрез размяна на писма от 29 април и 13 май 2008 г.,
относно националната програма (част 2) за бивша югославска република Македония по ИПП — „Подпомагане на прехода и институционално изграждане“ за 2007 г., с което се осигурява финансиране от
Общността като част от националната програма, по проект 4.2 „Подготвителни мерки за програми
„Обучение през целия живот“ и „Младежта в действие““.
2. Кандидати с право на участие
Програмата „Обучение през целия живот“ се отнася за всички видове и равнища на образование и обучение и
е достъпна за участие на всички субекти, изброени в член 4 от решението.
Настоящото допълнение е предназначено изключително за определяне на условията, приложими за
кандидати, установени в Република Хърватска и бивша югославска република Македония. Условията са
изброени по-долу.
3. Република Хърватска
3.1. Бюджет и продължителност на проектите
Общата стойност на бюджета, предвиден за Република Хърватска, възлиза на 643 115 EUR. Размерът на
предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите, варират в зависимост от
фактори, като вида на проекта и броя на участващите държави.
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3.2. Срокове за подаване на заявления от Република Хърватска
Университетска харта „Еразмус“

16 март 2009 г.

„Комениус“, „Грундвиг“: Обучение на работното място
— 1-ви срок:

30 април 2009 г.

— 2-ри срок:

15 септември 2009 г.

„Леонардо да Винчи“: Мобилност

16 март 2009 г.

„Еразмус“: Учебна мобилност на студентите и мобилност на
персонала (назначаване на преподаватели и обучение на
персонала)

30 март 2009 г.

Хоризонтална програма: Ключова дейност 1 — Учебни
посещения

9 април 2009 г.

Подготвителни посещения

Срокът се определя от националната
агенция

ЗАБЕЛЕЖКА: По настоящата покана не е възможно със средства по програмата да се финансира мобилността
между други държави, участващи в програма „Обучение през целия живот“, и Република Хърватска.
4. Бивша югославска република Македония
4.1. Бюджет и продължителност на проектите
Общата стойност на бюджета, предвиден за бивша югославска република Македония, възлиза на
650 000 EUR. Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите,
варират в зависимост от фактори, като вида на проекта и броя на участващите държави.
4.2. Срокове за подаване на заявления от бивша югославска република Македония
Университетска харта „Еразмус“

16 март 2009 г.

„Комениус“, „Грундвиг“: Обучение на работното място
— 1-ви срок:

30 април 2009 г.

— 2-ри срок:

15 септември 2009 г.

„Еразмус“: Учебна мобилност на студентите и мобилност на
персонала (назначаване на преподаватели и обучение на
персонала)

30 март 2009 г.

Хоризонтална програма: Ключова дейност 1 — Учебни
посещения

9 април 2009 г.

Подготвителни посещения

Срокът се определя от националната
агенция

ЗАБЕЛЕЖКА: По настоящата покана не е възможно със средства по програмата да се финансира мобилността
между други държави, участващи в Програма „Обучение през целия живот“, и бивша югославска република
Македония.
5. Пълна информация
По отношение на съответните действия, включени в националната работна програма, се прави позоваване на
целия текст на „Програма „Обучение през целия живот“ — обща покана за подаване на предложения 2008-2010 г.: актуализирана версия 2009 г. — стратегически приоритети“, заедно с ръководството за
участие в програмата „Обучение през целия живот“, което може да бъде намерено на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/llp
Заявленията трябва да отговарят на всички условия, посочени в пълния текст на поканата, и да бъдат
подадени, като се използват предоставените за целта формуляри.
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