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V
(Objave)

UPRAVNI POSTOPKI

KOMISIJA
Program vseživljenjsko učenje (LLP) – Dodatek k razpisu za zbiranje predlogov 2009 –
GD EAC/31/08
(2009/C 35/08)
1. Cilji in opis
S tem dodatkom k razpisu za zbiranje predlogov za program Vseživljenjsko učenje 2009 (EAC/31/08, objavljen v Uradnem listu Evropske unije C 255 z dne 8. okotbra 2008, str. 6) se Republiki Hrvaški in Nekdanji
jugoslovanski republiki Makedoniji omogoča sodelovanje v programu Vseživljenjsko učenje.
Ta dodatek temelji na naslednjih pravnih instrumentih:
— Sklep št. 1720/2006/ES o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja, ki sta ga
15. novembra 2006 sprejela Evropski parlament in Svet,
— Sporazum o financiranju z dne 17. novembra 2008 med Vlado Republike Hrvaške in Komisijo Evropskih skupnosti v zvezi z nacionalnim programom za Hrvaško v okviru komponente pomoči pri prehodu
in vzpostavljanju institucij IPA za leto 2007, ki zagotavlja financiranje Skupnosti kot del nacionalnega
programa projekta HR2007/4/3: „Pripravljalni ukrepi za sodelovanje v programih Vseživljenjsko učenje
in Mladi v akciji“
ter
— Sporazum o financiranju med Vlado Nekdanje Republike Makedonije in Komisijo Evropskih skupnosti,
podpisan z izmenjavo pisem z dne 29. aprila in 13. maja 2008, v zvezi z nacionalnim programom
(del 2) za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo v okviru komponente pomoči pri prehodu in
vzpostavljanju institucij IPA za leto 2007, ki zagotavlja financiranje Skupnosti kot del nacionalnega
programa projekta 4.2 „Pripravljalni ukrepi za sodelovanje v programih Vseživljenjsko učenje in Mladi v
akciji“.
2. Upravičeni prosilci
Program Vseživljenjsko učenje se uporablja za vse vrste in ravni izobraževanja ter usposabljanja in je namenjen vsem, ki so navedeni v členu 4 Sklepa.
Ta dodatek je namenjen izključno določanju pogojev, ki se uporabljajo za prosilce s sedežem v Republiki
Hrvaški in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji. Pogoji so navedeni v nadaljevanju.

3. Republika Hrvaška
3.1 Proračun in trajanje projektov
Skupni proračun, namenjen za Republiko Hrvaško, je ocenjen na 643 115 EUR. Raven dodeljenih subvencij
in trajanje projektov se razlikujeta glede na dejavnike, kot sta vrsta projekta in število vključenih držav.
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3.2 Roki za oddajo vlog Republike Hrvaške
Univerzitetna listina Erasmus

16. marca 2009

Comenius, Grundtvig: Usposabljanje na delovnem mestu
— prvi rok:

30. aprila 2009

— drugi rok:

15. septembra 2009

Leonardo da Vinci: Mobilnost

16. marca 2009

Erasmus: Mobilnost študentov za študij in mobilnost osebja
(poučevanje in usposabljanje osebja)

30. marca 2009

Prečni program: Ključna dejavnost 1 – študijski obiski

9. aprila 2009

Pripravljalni obiski

rok, ki ga je določila nacionalna
agencija

OPOMBA: V okviru tega razpisa iz sredstev programa ni mogoče financirati mobilnosti iz drugih držav, ki
sodelujejo v programu Vseživljenjsko učenje, v Republiko Hrvaško.
4. Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
4.1 Proračun in trajanje projektov
Skupni proračun, namenjen za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, je ocenjen na 650 000 EUR.
Raven dodeljenih subvencij in trajanje projektov se razlikujeta glede na dejavnike, kot sta vrsta projekta in
število vključenih držav.
4.2 Roki za oddajo vlog Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije
Univerzitetna listina Erasmus

16. marca 2009

Comenius, Grundtvig: Usposabljanje na delovnem mestu
— prvi rok:

30. aprila 2009

— drugi rok:

15. septembra 2009

Erasmus: Mobilnost študentov za študij in mobilnost osebja
(poučevanje in usposabljanje osebja)

30. marca 2009

Prečni program: Ključna dejavnost 1 – študijski obiski

9. aprila 2009

Pripravljalni obiski

rok, ki ga je določila nacionalna
agencija

OPOMBA: V okviru tega razpisa iz sredstev programa ni mogoče financirati mobilnosti iz drugih držav, ki
sodelujejo v programu Vseživljenjsko učenje, v Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo.
5. Natančnejše informacije
Za te ukrepe, kakor so vključeni nacionalni program dela, je treba navesti sklicevanje na celotno besedilo
„razpisa za zbiranje predlogov programa Vseživljenjsko učenje 2008–2010: posodobitev za leto 2009 – strateške prednostne naloge“, skupaj z „Vodnikom po programu Vseživljenjsko učenje“ so na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/llp
Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi pogoji iz celotnega besedila razpisa in oddane na predvidenih
obrazcih.

