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KOMMISSIONEN
INDKALDELSE AF FORSLAG 2010 — EAC/41/09
Programmet for livslang læring
(2009/C 247/09)
1. Mål og beskrivelse
Denne indkaldelse af forslag bygger på den afgørelse om et handlingsprogram for livslang læring, der blev
vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 15. november 2006 (afgørelse nr. 1720/2006/EF) (1).
Programmet dækker perioden 2007 til 2013. De specifikke målsætninger for programmet for livslang
læring er beskrevet i afgørelsens artikel 1, stk. 3.
2. Støtteberettigede ansøgere
Programmet for livslang læring henvender sig til alle uddannelses- og erhvervsuddannelsestyper og -niveauer
og er tilgængeligt for de organisationer, som er nævnt i afgørelsens artikel 4.
Ansøgerne skal være etableret i ét af følgende lande (2):
— EU's 27 medlemsstater.
— EFTA/EØS-landene: Island, Liechtenstein og Norge.
— kandidatlande: Tyrkiet.
Desuden:
Ansøgere fra Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er berettiget til deltagelse i
følgende aktioner:
— Comenius, Leonardo da Vinci og Grundtvig: partnerskaber
— Comenius og Grundtvig: efter- og videreuddannelse
— Leonardo da Vinci: mobilitet
— Grundtvig: besøg og udvekslinger
— Erasmus: studerendes mobilitet
(1) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse Nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for
livslang læring og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1357/2008/EF af 16. december 2008 om ændring
af afgørelse nr. 1720/2006/EF om et handlingsprogram for livslang læring.
(2) Undtagen for Jean Monnet-programmet, som er åbent for højere læreanstalter i hele verden.
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— Erasmus: mobilitet for undervisere og andet personale
— Forberedende besøg under alle sektorprogrammer og
— Det tværgående program, hovedaktivitet 1: studiebesøg.
Bemærk, at under denne indkaldelse kan individuel mobilitet fra andre lande, der deltager i programmet for
livslang læring, til Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, ikke finansieres af midler
under programmet.
I overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i afgørelsen om programmet for livslang læring er multilaterale
projekter og netværk under Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig og hovedaktiviteterne i det
tværgående program også åbne for partnere fra tredjelande, som ikke allerede deltager i programmet for
livslang læring på grundlag af artikel 7 i afgørelsen. Der henvises til LLP Guide 2010 for nærmere oplys
ninger om de pågældende foranstaltninger og de nærmere regler for deltagelse.
3. Projektbudget og -varighed
Det samlede budget, der er øremærket til denne indkaldelse anslås til 1 016 mio. EUR. Hertil kommer et
anslået samlet budget på 1,9 mio. EUR, der er øremærket til Kroatiens deltagelse og 1,1 mio. EUR, der er
øremærket til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse.
Støttebeløbenes størrelse og projekternes varighed vil variere alt efter projekttype, antal involverede lande
osv.
4. Frist for indsendelse af ansøgninger
De vigtigste frister er:
Comenius, Grundtvig: Efter- og videreuddannelse

— første frist:
15. januar 2010
— senere frister: 30. april 2010
15. september 2010

Comenius: Assistentophold

29. januar 2010

Leonardo da Vinci: Mobilitet (herunder Leonardo da Vincimobilitetscertifikatet)
Erasmus: Intensive sprogkurser

5. februar 2010

Jean Monnet-programmet

12. februar 2010

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partnerskaber
Comenius: Regio-partnerskaber
Grundtvig: Workshoppe

19. februar 2010

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Multilate
rale projekter, netværk og ledsageforanstaltninger

26. februar 2010

Leonardo da Vinci: Multilaterale innovationsoverførselspro
jekter

26. februar 2010

Erasmus: Intensive programmer, studerendes mobilitetstudie- og praktikantophold (herunder Erasmus-certifikater
til konsortier vedrørende organisering af praktikantophold) —
og mobilitet for undervisere og andet personale (undervis
ningsophold og personaleuddannelse)

12. marts 2010

Grundtvig: Assistentophold, projekter vedrørende frivilligt
arbejde for seniore

31. marts 2010

Det tværgående program

31. marts 2010

Det tværgående program: Hovedaktivitet 1 — studiebesøg — første frist:
— senere frist:

31. marts 2010
15. oktober 2010
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For Grundtvig: besøg og udvekslinger og forberedende besøg under alle sektorprogrammer, er der flere
frister, der er specifikke for hvert enkelt land. Der henvises til hjemmesiden for det relevante nationale
kontor i dit land.
5. Yderligere oplysninger
Den fulde ordlyd af indkaldelsen af forslag under programmet for livslang læring 2008-2010: ajourføring
2010 — strategiske prioriteringer samt programvejledningen for programmet vedrørende livslang læring og
ansøgningsskemaer findes på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/llp
Ansøgningerne skal overholde alle bestemmelser i indkaldelsen og skal indgives på det relevante ansøgnings
skema.
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