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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

KOMISIJA
Mūžizglītības programma — Papildinājums uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus 2009. gadam —
(DG EAC/31/08)
(2009/C 35/08)
1. Mērķi un apraksts
Ar šo papildinājumu uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus 2009. gadam saistībā ar mūžizglītības
programmu (EAC/31/08, kas tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 255, 8.10.2008., 6. lpp.)
Horvātijas Republikai un Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai atļauj piedalīties mūžizglītības
programmā.
Papildinājums balstīts uz šādiem juridiskiem instrumentiem:
— Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmumu Nr. 1720/2006/EK, ar ko izveido
rīcības programmu mūžizglītības jomā;
— finansēšanas līgumu, kas 2008. gada 17. novembrī noslēgts starp Horvātijas Republikas valdību un
Eiropas Kopienu Komisiju par Horvātijas valsts programmu saistībā ar IPA pārejas posma palīdzības un
iestāžu veidošanas komponentu 2007. gadam, ar ko nodrošina Kopienas finansējumu projektam
HR2007/4/3 “Sagatavošanas pasākumi līdzdalībai mūžizglītības programmā” un programmā “Jaunatne
darbībā”, kurš ir daļa no valsts programmas;
kā arī
— finansēšanas līgumu, kas vēstuļu apmaiņas ceļā ar 2008. gada 29. aprīļa un 13. maija vēstulēm noslēgts
starp Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas valdību un Eiropas Kopienu Komisiju par Bijušās
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas valsts programmu (2. daļa) saistībā ar IPA pārejas posma palīdzības un iestāžu veidošanas komponentu 2007. gadam, ar ko nodrošina Kopienas finansējumu
projektam 4.2 “Sagatavošanas pasākumi līdzdalībai mūžizglītības programmā” un programmā “Jaunatne
darbībā”, kurš ir daļa no valsts programmas.
2. Pretendenti, kas ir tiesīgi iesniegt priekšlikumus
Mūžizglītības programma attiecas uz visiem izglītības un apmācību veidiem un līmeņiem, un tā ir pieejama
visām struktūrām, kas uzskaitītas lēmuma 4. pantā.
Šā papildinājuma vienīgais mērķis ir izklāstīt nosacījumus, kādi ir spēkā attiecībā uz pretendentiem, kas
reģistrēti Horvātijas Republikā un Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā. Nosacījumi izklāstīti
turpmāk tekstā.

3. Horvātijas Republika
3.1. Projektu budžets un ilgums
Kopējais Horvātijas Republikai paredzētais budžets tiek lēsts EUR 643 115 apmērā. Piešķirto dotāciju apjoms
un projektu ilgums var atšķirties atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta veids un iesaistīto valstu skaits.
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3.2. Pieteikumu iesniegšanas termiņi Horvātijas Republikai
Erasmus Universitātes harta

2009. gada 16. marts

Comenius, Grundtvig: apmācība darba vietā
— pirmais termiņš

2009. gada 30. aprīlis

— otrais termiņš

2009. gada 15. septembris

Leonardo da Vinci: mobilitāte

2009. gada 16. marts

Erasmus:studentu mobilitāte mācībām un personāla mobilitāte
(pasniedzēju komandējumi un personāla apmācība)

2009. gada 30. marts

Transversālā programma: galvenā darbība Nr. 1 — mācību
komandējumi

2009. gada 9. aprīlis

Sagatavošanās vizītes

termiņu nosaka valsts aģentūra

PIEZĪME. Saskaņā ar šo uzaicinājumu no programmas līdzekļiem nevar finansēt mobilitāti uz Horvātijas
Republiku no citām valstīm, kas piedalās mūžizglītības programmā.
4. Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika
4.1. Projektu budžets un ilgums
Kopējais Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai paredzētais budžets tiek lēsts EUR 650 000
apmērā. Piešķirto dotāciju apjoms un projektu ilgums var atšķirties atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta
veids un iesaistīto valstu skaits.
4.2. Pieteikumu iesniegšanas termiņi Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai
Erasmus Universitātes harta

2009. gada 16. marts

Comenius, Grundtvig: apmācība darba vietā
— pirmais termiņš

2009. gada 30. aprīlis

— otrais termiņš

2009. gada 15. septembris

Erasmus: studentu mobilitāte mācībām un personāla mobilitāte
(pasniedzēju komandējumi un personāla apmācība)

2009. gada 30. marts

Transversālā programma: galvenā darbība Nr. 1 — mācību
komandējumi

2009. gada 9. aprīlis

Sagatavošanās vizītes

termiņu nosaka valsts aģentūra

PIEZĪME. Saskaņā ar šo uzaicinājumu no programmas līdzekļiem nevar finansēt mobilitāti uz Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku no citām valstīm, kas piedalās mūžizglītības programmā.
5. Pilnīga informācija
Attiecībā uz šiem pasākumiem, kas iekļauti valsts darba programmā, jānorāda atsauce uz dokumenta “Mūžizglītības programma — vispārīgs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2008.–2010. gadam, atjaunināts
2009. gadā — stratēģiskās prioritātes” pilnu tekstu, kā arī uz “Mūžizglītības programmas ceļvedi”, kas ir
pieejami šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/llp
Pieteikumiem jāatbilst visām prasībām, kas minētas uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pilnajā tekstā, un
tos iesniedz, aizpildot norādītās anketas.
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