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PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIE
Programul de învățare de-a lungul vieții — Act adițional la cererea de propuneri 2009 —
DG EAC/31/08
(2009/C 35/08)
1. Obiective și descriere
Prezentul act adițional la cererea de propuneri pentru Programul de învățare de-a lungul vieții 2009
(EAC/31/08 publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 255, 8.10.2008, p. 6) propune participarea
Republicii Croația și a fostei Republici Iugoslave a Macedoniei în cadrul Programului de învățare de-a lungul
vieții.
Actul adițional se bazează pe următoarele instrumente legale:
— Decizia nr. 1720/2006/CE de stabilire a unui program de acțiune în domeniul învățării continue care a
fost adoptată de Parlamentul European și Consiliu la 15 noiembrie 2006,
— acordul de finanțare din 17 noiembrie 2008 între guvernul Republicii Croația și Comisia Comunităților
Europene cu privire la programul național pentru Croația din cadrul IPA — asistență pentru tranziție și
consolidarea instituțiilor pentru anul 2007 care prevede finanțarea de către Comunitate, ca parte din
programul național, a proiectului HR2007/4/3, „Măsuri pregătitoare pentru participarea în programele
de Învățare de-a lungul vieții și Tineretul în acțiune”,
și
— acordul de finanțare între guvernul fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și Comisia Comunităților
Europene, semnat prin schimbul de scrisori din 29 aprilie și 13 mai 2008, cu privire la programul
național (partea a doua) pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei în cadrul IPA — asistența pentru
tranziție și consolidarea instituțiilor pentru anul 2007 care prevede finanțarea de către Comunitate, ca
parte din programul național, a proiectului 4.2 de „Măsuri de pregătire pentru programele de Învățare
de-a lungul vieții și Tineretul în acțiune”.
2. Candidați eligibili
Programul de învățare de-a lungul vieții se aplică tuturor tipurilor și nivelurilor de educație și formare profesională și este accesibil tuturor entităților menționate la articolul 4 din decizie.
Prezentul act adițional servește exclusiv pentru determinarea condițiilor aplicabile candidaților stabiliți în
Republica Croația și în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Condițiile sunt enumerate mai jos.

3. Republica Croația
3.1. Buget și durata proiectelor
Bugetul total alocat pentru Republica Croația se estimează la 643 115 EUR. Nivelul subvențiilor alocate,
precum și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul
țărilor implicate.
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3.2. Termene pentru depunerea candidaturilor pentru Republica Croația
Carta universitară Erasmus

16 martie 2009

Comenius, Grundtvig: Formare la locul de muncă
— primul termen:

30 aprilie 2009

— al doilea termen:

15 septembrie 2009

Leonardo da Vinci: Mobilitate

16 martie 2009

Erasmus: Mobilitatea studenților pentru studii și mobilitatea
personalului (misiuni de predare și formare a personalului)

30 martie 2009

Programul transversal: Activitatea cheie 1 — vizite de studiu

9 aprilie 2009

Vizite pregătitoare

Termen stabilit de Agenția națională

NOTĂ: În cazul prezentei cereri, mobilitatea din alte țări participante la Programul de învățare de-a lungul
vieții în Republica Croația nu poate fi finanțată din fondurile programului.
4. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
4.1. Buget și durata proiectelor
Bugetul total alocat fostei Republici Iugoslave a Macedoniei este estimat la 650 000 EUR. Nivelul subvențiilor alocate, precum și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și
numărul țărilor implicate.
4.2. Termene pentru depunerea candidaturilor pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
Carta universitară Erasmus

16 martie 2009

Comenius, Grundtvig: Formare la locul de muncă
— primul termen:

30 aprilie 2009

— al doilea termen:

15 septembrie 2009

Erasmus: Mobilitatea studenților pentru studii și mobilitatea
personalului (misiuni de predare și formare a personalului)

30 martie 2009

Programul transversal: Activitatea cheie 1 — vizite de studiu

9 aprilie 2009

Vizite pregătitoare

Termen stabilit de Agenția națională

NOTĂ: În cazul prezentei cereri, mobilitatea din alte țări participante la Programul de învățare de-a lungul
vieții în Fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei nu poate fi finanțată din fondurile programului.
5. Informații complete
Pentru aceste acțiuni incluse în programul de lucru național, ar trebui să se facă trimitere la textul integral al
„Cererii generale de propuneri 2008-2010 LLP: actualizare 2009 — Priorități strategice”, împreună cu
„Ghidul programului LLP” care sunt disponibile la următoarea adresă de internet: http://ec.europa.eu/llp
Candidaturile trebuie să corespundă condițiilor specificate în textul integral al Cererii de propuneri și să fie
prezentate prin completarea formularelor.
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