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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

KOMISE
Program celoživotního učení – Doplněk k výzvě k předkládání návrhů 2009 – (GŘ EAC/31/08)
(2009/C 35/08)
1. Cíle a popis
Tento doplněk k výzvě k předkládání návrhů v rámci programu celoživotního učení na rok 2009
(EAC/31/08 zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie C 255, 8.10.2008, s. 6) uvolňuje účast Chorvatské
republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v programu celoživotního učení.
Doplněk je založen na těchto právních nástrojích:
— rozhodnutí č. 1720/2006/ES, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení a které přijal
Evropský parlament a Rada dne 15. listopadu 2006,
— finanční dohodě ze dne 17. listopadu 2008 mezi vládou Chorvatské republiky a Komisí Evropských
společenství ohledně vnitrostátního programu pro Chorvatsko v rámci NPP-Složky pro pomoc při transformaci a budování institucí na rok 2007, kterou se stanoví finanční podpora Společenství pro projekt
HR2007/4/3 jako součást vnitrostátního programu: „Přípravná opatření pro účast v programech celoživotního učení a Mládež v akci“,
a
— finanční dohodě mezi vládou Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Komisí Evropských společenství
podepsané na základě výměny dopisů ze dne 29. dubna a 13. května 2008 ohledně vnitrostátního
programu (část 2) pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii v rámci NPP-Složky pro pomoc při
transformaci a budování institucí na rok 2007, kterou se stanoví finanční podpora Společenství pro
projekt 4.2 jako součást vnitrostátního programu: „Přípravná opatření pro účast v programech celoživotního učení a Mládež v akci“.
2. Způsobilí žadatelé
Program celoživotního učení se týká všech druhů a úrovní vzdělávání a odborné přípravy a je otevřen účasti
všech subjektů uvedených v článku 4 zmíněného rozhodnutí.
Tento doplněk je určen výhradně ke stanovení podmínek platných pro žadatele usazené v Chorvatské republice nebo v Bývalé jugoslávské republice Makedonii. Tyto podmínky jsou uvedeny níže.

3. Chorvatská republika
3.1 Rozpočet a doba trvání projektů
Celkový rozpočet vyčleněný pro Chorvatskou republiku se odhaduje na 643 115 EUR. Výše udělených
grantů a doba trvání projektů se liší v závislosti na různých faktorech, jako je druh projektu a počet zúčastněných zemí.

12.2.2009

12.2.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 35/19

3.2 Lhůty pro podání žádostí pro Chorvatskou republiku
Erasmus University Charter

16. března 2009

Comenius, Grundtvig: Odborná příprava v zaměstnání
— první uzávěrka:

30. dubna 2009

— druhá uzávěrka:

15. září 2009

Leonardo da Vinci: Mobilita

16. března 2009

Erasmus: Mobilita studentů v rámci studií a mobilita zaměstnanců vysokých škol(výukové pobyty a odborná příprava
zaměstnanců)

30. března 2009

Průřezový program: Hlavní činnost 1 – studijní návštěvy

9. dubna 2009

Přípravné návštěvy

Lhůtu stanoví národní agentura

POZNÁMKA: V rámci této výzvy nelze z finančních prostředků programu financovat mobilitu z jiných zemí
účastnících se programu celoživotního učení do Chorvatské republiky.
4. Bývalá jugoslávská republika Makedonie
4.1 Rozpočet a doba trvání projektů
Celkový rozpočet vyčleněný pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii činí 650 000 EUR. Výše udělených grantů a doba trvání projektů se liší v závislosti na různých faktorech, jako je druh projektu a počet
zúčastněných zemí.
4.2 Lhůty pro podání žádostí pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii
Erasmus University Charter

16. března 2009

Comenius, Grundtvig: Odborná příprava v zaměstnání
— první uzávěrka:

30. dubna 2009

— druhá uzávěrka:

15. září 2009

Erasmus: Mobilita studentů v rámci studií a mobilita zaměstnanců vysokých škol (výukové pobyty a odborná příprava
zaměstnanců)

30. března 2009

Průřezový program: Hlavní činnost 1 – studijní návštěvy
Přípravné návštěvy

9. dubna 2009
Lhůtu stanoví národní agentura

POZNÁMKA: V rámci této výzvy nelze z finančních prostředků programu financovat mobilitu z jiných zemí
účastnících se programu celoživotního učení do Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.
5. Podrobné informace
V souvislosti s těmito akcemi, jak jsou uvedeny ve vnitrostátním pracovním programu, by se měl učinit
odkaz na úplné znění dokumentu „LLP General Call for proposals 2008–2010: update 2009 – Strategic
Priorities“ (Obecná výzva k předkládání návrhů v rámci programu celoživotního učení 2008–2010: aktualizace 2009 – strategické priority) a na dokument „LLP Programme Guide“ (Průvodce programu celoživotního
učení), které jsou k dispozici na internetových stránkách http://ec.europa.eu/llp
Žádosti musí být v souladu se všemi podmínkami úplného znění výzvy a musí být předloženy na uvedených
formulářích.

