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Официален вестник на Европейския съюз
ПОПРАВКИ

Поправка на Покана за представяне на предложения 2010 г. — EAC/41/09 — програма „Обучение през целия
живот“
(Официален вестник на Европейския съюз C 247 от 15 октомври 2009 г.)
(2009/C 279/17)
На страница 13 точка 2 „Право на участие“ да се чете, както следва:
„2. Право на участие
Програмата „Обучение през целия живот“ се отнася за всички видове и степени на образование и професионално
образование и обучение и е достъпна за всички субекти, изброени в член 4 от решението.
Участниците трябва да бъдат установени в една от следните страни (2):
— 27-те държави-членки на Европейския съюз,
— страните от ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,
— страните кандидатки: Турция.
Кандидатите от Хърватия и бившата югославска република Македония имат право на участие в следните действия:
— партньорства по програмите „Комениус“, „Грундвиг“ и „Леонардо да Винчи“ (програмата Comenius Regio не е
включена);
— обучения на работното място по програмите „Комениус“ и „Грундвиг“;
— мобилност по програмата „Леонардо да Винчи“;
— посещения и обмяна на опит по програмата „Грундвиг“;
— мобилност с учебна цел за студенти по програмата „Еразмус“ и стажове (включително и удостоверение за стаж за
консорциуми по програма „Еразмус“);
— мобилност на персонала по програмата „Еразмус“ (командировки с цел преподаване и обучение на персонала);
— подготвителни посещения по всички секторни програми и
— учебни посещения по ключова дейност 1 от общата програма.
Моля, обърнете внимание, че по настоящата покана не е възможно със средства по програмата да се финансира
индивидуалната мобилност от други държави, участващи в програмата „Обучение през целия живот“, към Хърватия и
бившата югославска република Македония, освен ако това не е мобилност в рамките на одобрени партньорства по
програмите „Комениус“, „Грундвиг“ и „Леонардо да Винчи“.
По отношение на партньорствата кандидатите от Хърватия и бившата югославска република Македония имат право на
участие само като партньор, но не и като координатор на партньорство.
В съответствие с член 14, параграф 2 от решението за създаване на програмата за обучение през целия живот
многостранните проекти и мрежи по програмите „Комениус“, „Еразмус“, „Леонардо да Винчи“ и „Грундвиг“ и
основните дейности по общата програма са насочени и към партньори от трети страни, които не участват в програмата
за обучение през целия живот на основание член 7 от решението. Моля, използвайте за справка ръководството по
програмата за обучение през целия живот за 2010 г. за подробна информация за съответните действия и условията за
участие.

___________
(2) С изключение на програмата „Жан Моне“, която е достъпна за висши учебни заведения от цял свят.“
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