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Elinikäisen oppimisen ohjelma — Lisäys ehdotuspyyntöön 2009 — DG EAC/31/08
(2009/C 35/08)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä lisäys elinikäisen oppimisen ohjelman ehdotuspyyntöön 2009 (EAC/31/08 julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä C 255, 8.10.2008, s. 6) mahdollistaa Kroatian tasavallan ja entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian osallistumisen elinikäisen oppimisen ohjelmaan.
Lisäys perustuu seuraaviin oikeudellisiin välineisiin:
— elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta 15. marraskuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1720/2006/EY,
— Kroatian tasavallan hallituksen ja Euroopan yhteisöjen komission 17. marraskuuta 2008 tekemä rahoitussopimus, joka koskee Kroatian kansallista ohjelmaa IPA-siirtymävaiheen tuen ja instituutioiden kehittämisen osa-alueen 2007 puitteissa, jossa säädetään yhteisön rahoituksesta hankkeelle HR2007/4/3
”Valmistelutoimenpiteet elinikäisen oppimisen ja nuorisotoimintaohjelmaan osallistumiseksi” osana
kansallista ohjelmaa,
ja
— entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Euroopan yhteisöjen komission kirjeenvaihtona 29. huhtikuuta ja 13. toukokuuta 2008 allekirjoittama rahoitussopimus, joka koskee entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian kansallista ohjelmaa (osa 2) IPA-siirtymävaiheen tuen ja instituutioiden kehittämisen osaalueen 2007 puitteissa, jossa säädetään yhteisön rahoituksesta hankkeelle 4.2 ”Valmistelutoimenpiteet
elinikäisen oppimisen ja nuorisotoimintaohjelmaan osallistumiseksi” osana kansallista ohjelmaa.

2. Tukikelpoiset hakijat
Elinikäisen oppimisen ohjelma kattaa kaikentyyppisen ja -tasoisen koulutuksen ja siihen voivat osallistua
kaikki päätöksen 4 artiklassa mainitut tahot.
Tämä lisäys koskee ainoastaan niitä ehtoja, joita sovelletaan Kroatian tasavaltaan ja entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan sijoittuneisiin hakijoihin. Ehdot on lueteltu jäljempänä.

3. Kroatian tasavalta
3.1 Määrärahat ja hankkeiden kesto
Kroatian tasavallalle varattu kokonaismääräraha on arviolta 643 115 EUR. Myönnettävän tuen määrä ja
hankkeiden kesto vaihtelee mm. sen mukaan, millaisesta hankkeesta on kyse ja montako valtiota hankkeeseen osallistuu.

12.2.2009

12.2.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 35/19

3.2 Määräaika Kroatian tasavallan hakemusten jättämiselle
Erasmus-korkeakouluja koskeva peruskirja

16. maaliskuuta 2009

Comenius, Grundtvig: Työn puitteissa suoritettava harjoittelu
— ensimmäinen määräaika:

30. huhtikuuta 2009

— toinen määräaika:

15. syyskuuta 2009

Leonardo da Vinci: Liikkuvuus

16. maaliskuuta 2009

Erasmus: Opiskelijoiden liikkuvuus opiskelua varten ja henkilöstön liikkuvuus (opetustehtävät ja henkilöstökoulutus)

30. maaliskuuta 2009

Poikittaisohjelma: Avaintoimi 1 — Opintovierailut

9. huhtikuuta 2009

Valmistelevat vierailut

Kansallinen toimisto asettaa määräajan

HUOMAUTUS: Tämän ehdotuspyynnön puitteissa liikkuvuutta Kroatian tasavallan suuntaan muista maista,
jotka osallistuvat elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan, ei voida tukea ohjelman varoista.
4. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia
4.1 Määrärahat ja hankkeiden kesto
Entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle varattu kokonaismääräraha on arviolta 650 000 EUR. Myönnettävän tuen määrä ja hankkeiden kesto vaihtelee mm. sen mukaan, millaisesta hankkeesta on kyse ja
montako valtiota hankkeeseen osallistuu.
4.2 Määräaika entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hakemusten jättämiselle
Erasmus-korkeakouluja koskeva peruskirja

16. maaliskuuta 2009

Comenius, Grundtvig: Työn puitteissa suoritettava harjoittelu
— ensimmäinen määräaika:

30. huhtikuuta 2009

— toinen määräaika:

15. syyskuuta 2009

Erasmus: Opiskelijoiden liikkuvuus opiskelua varten ja henkilöstön liikkuvuus (opetustehtävät ja henkilöstökoulutus)

30. maaliskuuta 2009

Poikittaisohjelma: Avaintoimi 1 — Opintovierailut

9. huhtikuuta 2009

Valmistelevat vierailut

Kansallinen toimisto asettaa määräajan

HUOMAUTUS: Tämän ehdotuspyynnön puitteissa liikkuvuutta Jugoslavian tasavallan Makedonian suuntaan
muista maista, jotka osallistuvat elinikäisen oppimisen ohjelmaan, ei voida tukea ohjelman varoista.
5. Lisätietoja
Näiden kansallisessa työohjelmassa mainittujen toimien osalta olisi viitattava elinikäisen oppimisen ohjelmaa
koskevan yleisen ehdotuspyynnön 2008–2010 strategisten painopistealueiden vuoden 2009 päivityksen
lyhentämättömään versioon sekä elinikäisen oppimisen ohjelmaa koskevaan ohjelmaoppaaseen, jotka ovat
saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta: http://ec.europa.eu/llp
Hakemuksissa on noudatettava ehdotuspyynnön lyhentämättömän version ohjeita, ja ne on laadittava tarkoitukseen varatuille lomakkeille.

