2009 11 19

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
KLAIDŲ IŠTAISYMAS

Mokymosi visą gyvenimą programa – 2010 m. kvietimo teikti paraiškas (DG EAC/41/09), klaidų ištaisymas
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(2009/C 279/17)
13 puslapis, 2 punktas, „Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ turi būti:
„2. Pareiškėjų tinkamumo kriterijai
Mokymosi visą gyvenimą programa taikoma visų lygių visoms švietimo, profesinio rengimo ir mokymo rūšims ir yra
skirta visiems subjektams, išvardytiems minėto sprendimo 4 straipsnyje.
Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš šių šalių (2):
— 27 Europos Sąjungos šalyse narėse;
— ELPA ir EEE šalyse (Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje);
— šalyse kandidatėse (Turkijoje).
Be to, Kroatijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pareiškėjai turi teisę dalyvauti veikloje, susiju
sioje su:
— „Comenius“, „Grundtvig“ ir „Leonardo da Vinci“ (partnerystės) (išskyrus „Comenius Regio“);
— „Comenius“ ir „Grundtvig“ (mokymas darbo vietoje);
— „Leonardo da Vinci“ (judumas);
— „Grundtvig“ (vizitai ir mainai);
— „Erasmus“ (su studijomis ir stažuotėmis susijęs studentų judumas) (įskaitant konsorciumo „Erasmus“ stažuotės
sertifikatą);
— „Erasmus“ (darbuotojų judumas) (paskyrimas dėstyti ir darbuotojų mokymas);
— parengiamaisiais vizitais pagal visas sektorių programas ir
— mokomaisiais vizitais pagal Skersinės programos 1 pagrindinę veiklą.
Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad remiantis dabartiniu kvietimu, programos lėšomis negalima remti kitų Mokymosi
visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių pavienių asmenų judumo priemonių Kroatijoje ir Buvusiojoje Jugo
slavijos Respublikoje Makedonijoje, išskyrus judumą pagal patvirtintas „Comenius“, „Grundtvig“ ir „Leonardo da
Vinci“ partnerystės programas.
Kalbant apie partnerystes, Kroatijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pareiškėjai gali būti tik
partneriais, bet ne partnerystės koordinatoriais.
Pagal Sprendimo, kuriuo nustatoma Mokymosi visą gyvenimą programa, 14 straipsnio 2 dalį programų „Comenius“,
„Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Grundtvig“ daugiašaliuose projektuose ir tinklų veikloje bei Skersinės programos
pagrindinėje veikloje taip pat gali dalyvauti trečiųjų šalių partneriai, kurie pagal minėto sprendimo 7 straipsnį
nedalyvauja Mokymosi visą gyvenimą programoje. Išsamesnė informacija apie susijusią veiklą ir dalyvavimo sąlygas
pateikta 2010 m. Mokymosi visą gyvenimą programos vadove.

___________
(2) Išskyrus programą „Jean Monnet“, kuri yra skirta viso pasaulio aukštojo mokslo institucijoms.“

C 279/31

