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KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

BIZOTTSÁG
Az egész életen át tartó tanulás programja (LLP) – Kiegészítés a 2009. évi pályázati felhíváshoz –
DG EAC/31/08
(2009/C 35/08)
1. Célkitűzések és leírás
Az egész életen át tartó tanulás program 2009. évi pályázati felhívásához (EAC/31/08) az Európai Unió
Hivatalos Lapjában (C 255., 2008.10.8., 6. o.) közzétett kiegészítéssel a Horvát Köztársaság és Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság számára megnyílik a lehetőség az egész életen át tartó tanulás programjában való
részvételre.
A kiegészítés alapjául a következő jogi eszközök szolgálnak:
– az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló 1720/2006/EK határozat, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-én fogadott el,
– a Horvát Köztársaság kormánya és az Európai Közösségek Bizottsága között 2008. november 17-én létrejött finanszírozási megállapodás Horvátország nemzeti programjáról az IPA 2007. évi átmeneti támogatási
és intézményfejlesztési alkotóeleme keretében, amely a nemzeti program részét alkotó HR2007/4/3.
projekt – „Előkészítő intézkedések az egész életen át tartó tanulás programjában és a »Fiatalok lendületben
programban« való részvételre” – közösségi finanszírozását irányozza elő,
továbbá
– a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormánya és az Európai Közösségek Bizottsága között a 2008.
április 29-i, illetve 2008. május 13-i keltezésű levéllel levélváltás formájában megkötött finanszírozási
megállapodás Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nemzeti programjáról (2. rész), az IPA 2007. évi
átmeneti támogatási és intézményfejlesztési alkotóeleme keretében, amely a nemzeti program részét alkotó
4.2. projekt – „Előkészítő intézkedések az egész életen át tartó tanulás programjában és a »Fiatalok lendületben programban« való részvételre” – közösségi finanszírozását irányozza elő.
2. Támogatásra jogosult pályázók
Az egész életen át tartó tanulás programja az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és
szintjére vonatkozik, és a határozat 4. cikkében felsorolt valamennyi jogalany részt vehet benne.
E kiegészítés kizárólagos célja, hogy meghatározza a Horvát Köztársaságban és Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaságban székhellyel rendelkező kérelmezőkre vonatkozó feltételeket. A feltételek az alábbiakban
olvashatók.
3. Horvát Köztársaság
3.1. Költségvetés és a projektek időtartama
A Horvát Köztársaság számára előirányzott teljes költségvetés hozzávetőlegesen 643 115 EUR. A megítélt
támogatások összege, valamint a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a
projekt típusa vagy az érintett országok száma.
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3.2. A pályázatok benyújtásának határideje a Horvát Köztársaság esetében
Erasmus felsőoktatási intézményi programterv (Erasmus
University Charter)

2009. március 16.

Comenius, Grundtvig: Munkahelyi képzés
– 1. határidő:

2009. április 30.

– 2. határidő:

2009. szeptember 15.

Leonardo da Vinci: Mobilitás

2009. március 16.

Erasmus: Hallgatói mobilitás tanulmányi céllal és Oktatói
mobilitás (oktatási megbízások és személyzeti képzés)

2009. március 30.

Transzverzális program: 1. kulcstevékenység – tanulmányutak

2009. április 9.

Előkészítő látogatások

A nemzeti hatóság által kijelölt
határidő

MEGJEGYZÉS: Jelen felhívás értelmében a programban részt vevő más országokból a Horvát Köztársaságba
érkező személyek mobilitása a programalapból nem támogatható.
4. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
4.1. Költségvetés és a projektek időtartama
A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára előirányzott teljes költségvetés hozzávetőlegesen
650 000 EUR. Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők
függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.
4.2. A pályázatok benyújtásának határideje Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság esetében
Erasmus felsőoktatási intézményi programterv (Erasmus
University Charter)

2009. március 16.

Comenius, Grundtvig: Munkahelyi képzés
– 1. határidő:

2009. április 30.

– 2. határidő:

2009. szeptember 15.

Erasmus: Hallgatói mobilitás tanulmányi céllal és Oktatói
mobilitás (oktatási megbízások és személyzeti képzés)

2009. március 30.

Transzverzális program: 1. kulcstevékenység – tanulmányutak

2009. április 9.

Előkészítő látogatások

A nemzeti hatóság által kijelölt
határidő

MEGJEGYZÉS: Jelen felhívás értelmében a programban részt vevő más országokból Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaságba érkező személyek mobilitása a programalapból nem támogatható.
5. További információk
A nemzeti munkaprogramokban tervezett tevékenységek során hivatkozni kell „Az egész életen át tartó
tanulás programja, általános pályázati felhívás a 2008–2010 közötti időszakra: 2009-es aktualizálás – stratégiai prioritások” teljes szövegére, valamint az egész életen át tartó tanulás programjára vonatkozó útmutatóra, mely megtalálható a következő internetes címen: http://ec.europa.eu/llp
A pályázatoknak a felhívás teljes szövegében foglalt összes feltételnek meg kell felelniük, és kizárólag az
előírt formanyomtatványon nyújthatók be.

