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1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS
E pályázati felhívás alapját az egész életen át tartó tanulás programjának létrehozásáról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács által 2006. november 15-én elfogadott határozat (1720/2006/EK határozat) (1)
képezi. A program a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozik. Az egész életen át tartó tanulás program
jának külön célkitűzéseit a határozat 1. cikkének (3) bekezdése sorolja fel.
2. Jogosultság
Az egész életen át tartó tanulás programja az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és
szintjére vonatkozik, és a határozat 4. cikkében felsorolt valamennyi jogalany számára elérhető.
A pályázóknak a következő országok (2) egyikében kell élniük:
— az Európai Unió 27 tagállama,
— az EFTA- és az EGT-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia,
— tagjelölt országok: Törökország.
Ezen túlmenően:
Horvátországból és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból a következő programokra lehet pályázni:
— Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig partnerség,
— Comenius és Grundtvig munkahelyi képzés,
— Leonardo da Vinci mobilitás,
— Grundtvig szakmai látogatások és cserekapcsolatok,
— Erasmus hallgatói mobilitás tanulmányi céllal,
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata (2006. november 15.) az egész életen át tartó tanulás
terén
egy
cselekvési
program
létrehozásáról
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2006:327:0045:0068:HU:PDF valamint az Európai Parlament és a Tanács 1357/2008/EK rendelete (2008.
december 16.) az 1720/2006/EK határozat módosításáról: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF
(2) A Jean Monnet program kivételével, amely az egész világ felsőoktatási intézményei előtt nyitva áll.
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— Erasmus Oktatói mobilitás,
— Előkészítő látogatás valamennyi ágazati programhoz, valamint a
— Transzverzális program 1. kulcstevékenysége alá tartozó tanulmányutak.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen felhívás értelmében az egész életen át tartó tanulás programban részt
vevő más országokból Horvátországba és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságba érkező személyek egyéni
mobilitása a programalapból nem támogatható.
Összhangban az egész életen át tartó tanulás programját létrehozó határozat 14. cikkének (2) bekezdésével a
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, valamint a Transzverzális program kulcstevékenységei
alá tartozó multilaterális projektek és hálózatok nyitottak azon harmadik országbeli partnerek előtt is,
amelyek a határozat 7. cikke alapján még nem vesznek részt az egész életen át tartó tanulás programjában.
Kérjük, az érintett programokra és a részvétel módjára vonatkozó részletes információkért keresse az egész
életen át tartó tanulás programjára vonatkozó útmutatót.
3. Költségvetés és a projektek időtartama
Az e pályázatra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 1 016 millió euró. Ezenkívül Horvátország részvételére
összesen körülbelül 1,9 millió eurót, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság részvételére pedig 1,1 millió
eurót irányoznak elő.
Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében,
mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.
4. A pályázatok benyújtási határideje
A főbb határidők a következők:
Comenius, Grundtvig: Munkahelyi képzés

— első határidő:
2010. január 15.
— további határidők: 2010. április 30.
2010. szeptember 15.

Comenius tanárasszisztensi ösztöndíjak:

2010. január 29.

Leonardo da Vinci: Mobilitás (a Leonardo Da Vinci
mobilitási igazolványt is beleértve);
Erasmus: intenzív nyelvi képzések (EILC)

2010. február 5.

Jean Monnet program

2010. február 12.

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partnerségek;
Comenius: Comenius Regio partnerségek;
Grundtvig: műhelymunka;

2010. február 19.

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig:
multilaterális projektek, hálózatok és kísérő intézke
dések

2010. február 26.

Leonardo da Vinci: Innováció átadására irányuló multi
laterális projektek

2010. február 26.

Erasmus: Intenzív programok, Hallgatói mobilitás
tanulmányok és szakmai gyakorlat céljából (az
Erasmus konzorciumi hitelesítést beleértve) és Oktatói
mobilitás (oktatási megbízások és személyzeti képzés)

2010. március 12.

Grundtvig: Gyakornokság, 50 éven felüliek önkéntes
ségi projektjei

2010. március 31.

Transzverzális program

2010. március 31.

2010. március 31.
Transzverzális program: 1. kulcstevékenység – tanul- — első határidő:
— második határidő: 2010. október 15.
mányutak
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A Grundtvig szakmai látogatások és cserekapcsolatok, illetve az Előkészítő látogatás valamennyi ágazati
programhoz címekhez országonként különböző határidők tartoznak. Kérjük, az országában működő
nemzeti hatóság honlapján keresse az Önre vonatkozót!
5. További információk
„Az egész életen át tartó tanulás programja 2008–2010, általános pályázati felhívás: 2010. évi változat –
stratégiai prioritások” teljes szövege, az egész életen át tartó tanulás programjára vonatkozó Útmutató,
valamint a pályázati űrlapok a következő internetes címen érhetők el: http://ec.europa.eu/llp
A pályázatoknak a felhívás teljes szövegében foglalt valamennyi feltételnek meg kell felelniük, és kizárólag
az előírt formanyomtatványon nyújthatók be.
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