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Program celoživotného vzdelávania (PCV) – Dodatok k výzve na predkladanie návrhov 2009 –
GR EAC/31/08
(2009/C 35/08)
1. Ciele a opis
Týmto dodatkom k výzve na predkladanie návrhov na program celoživotného vzdelávania na rok 2009
(EAC/31/08 uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie C 255, 8.10.2008, s. 6) sa umožňuje účasť
Chorvátskej republiky a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko v programe celoživotného vzdelávania.
Dodatok je založený na týchto právnych nástrojoch:
— rozhodnutí č. 1720/2006/ES, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania
prijaté Európskym parlamentom a Radou 15. novembra 2006,
— dohode o financovaní zo 17. novembra 2008 medzi vládou Chorvátskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o národný program pre Chorvátsko v rámci IPA-zložky prechodná
pomoc a budovanie inštitúcií na rok 2007, ktorým sa ustanovuje financovanie zo strany Spoločenstva
pre súčasť národného programu, projekt HR2007/4/3: „Prípravné opatrenia na účasť v programoch
celoživotného vzdelávania a mládež v akcii“,
a
— dohode o financovaní medzi vládou Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a Komisiou Európskych spoločenstiev podpísanou na základe výmeny listov z 29. apríla a 13. mája 2008, pokiaľ ide
o národný program (časť 2) pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko v rámci IPA-zložky
prechodná pomoc a budovanie inštitúcií na rok 2007, ktorým sa ustanovuje financovanie zo strany
Spoločenstva pre súčasť národného programu, projekt 4.2: „Prípravné opatrenia na účasť v programoch
celoživotného vzdelávania a mládež v akcii“.
2. Oprávnení žiadatelia
Program celoživotného vzdelávania sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania a prípravy a môžu sa
na ňom zúčastniť všetky subjekty uvedené v článku 4 rozhodnutia.
Tento dodatok je určený výlučne na stanovenie podmienok platných pre žiadateľov usadených v Chorvátskej
republike a v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko. Podmienky sú uvedené nižšie.

3. Chorvátska republika
3.1. Rozpočet a trvanie projektov
Celkový rozpočet vyčlenený pre Chorvátsku republiku sa odhaduje na 643 115 EUR. Úroveň pridelených
grantov, ako aj dĺžka trvania projektov závisí od rôznych faktorov, ako napr. typ projektu a počet zúčastnených krajín.

12.2.2009

12.2.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/19

3.2. Termíny predloženia žiadostí pre Chorvátsku republiku
Univerzitná charta Erasmus (Erasmus University Charter)

16. marec 2009

Comenius, Grundtvig: Odborná príprava popri zamestnaní
— 1. termín:

30. apríl 2009

— 2. termín:

15. september 2009

Leonardo da Vinci: Mobilita

16. marec 2009

Erasmus: Mobilita študentov v rámci štúdií a mobilita zamestnancov vysokých škôl (výučbové pobyty a odborná
príprava zamestnancov)

30. marec 2009

Prierezový program: Hlavná činnosť 1 – študijné návštevy

9. apríl 2009

Prípravné návštevy

Termín stanoví národná agentúra

POZNÁMKA: V rámci tejto výzvy sa nemôže z programových fondov financovať mobilita z iných krajín
zúčastňujúcich sa programu celoživotného vzdelávania do Chorvátskej republiky.
4. Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko
4.1. Rozpočet a trvanie projektov
Celkový rozpočet pridelený pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko sa odhaduje na 650 000 EUR.
Úroveň pridelených grantov, ako aj dĺžka trvania projektov závisí od rôznych faktorov, ako napr. typ
projektu a počet zúčastnených krajín.
4.2. Termíny predloženia žiadostí pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko
Univerzitná charta Erasmus (Erasmus University Charter)

16. marec 2009

Comenius, Grundtvig: Odborná príprava popri zamestnaní
— 1. termín:

30. apríl 2009

— 2. termín:

15. september 2009

Erasmus: Mobilita študentov v rámci štúdií a mobilita zamestnancov vysokých škôl (výučbové pobyty a príprava zamestnancov)

30. marec 2009

Prierezový program: Hlavná činnosť 1 – študijné návštevy

9. apríl 2009

Prípravné návštevy

Termín stanoví národná agentúra

POZNÁMKA: V rámci tejto výzvy sa nemôže z programových fondov financovať mobilita z iných krajín
zúčastňujúcich sa programu celoživotného vzdelávania do Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.
5. Podrobné informácie
V súvislosti s týmito akciami, ako sú uvedené v národnom pracovnom programe by sa mal uviesť odkaz na
úplné znenie dokumentu „LLP General Call for proposals 2008 – 2010: update 2009 – Strategic Priorities“
(Všeobecná výzva na predkladanie návrhov v rámci programu celoživotného vzdelávania 2008 – 2010:
aktualizácia 2009 – strategické pritority) a na dokument „LLP Programme Guide“ (Príručka k programu celoživotného vzdelávania), ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/llp
Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky stanovené v úplnom znení výzvy a musia byť predložené na predpísaných formulároch.

