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(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 247, 2009. gada 15. oktobris)
(2009/C 279/17)
13. lappusē 2. punktu “Atbilstība” lasīt šādi:
“2. Atbilstība
Mūžizglītības programma attiecas uz visiem izglītības, profesionālās izglītības un apmācības veidiem un līmeņiem, un
tā ir pieejama visām struktūrām, kas uzskaitītas lēmuma 4. pantā.
Pretendentiem jābūt reģistrētiem kādā no šīm valstīm (2):
— Eiropas Savienības 27 dalībvalstis,
— EBTA un EEZ valstis: Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija,
— kandidātvalstis: Turcija.
Turklāt pieteikuma iesniedzēji no Horvātijas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas drīkst piedalīties
šādās darbībās:
— Comenius, Grundtvig un Leonardo da Vinci partnerībās (izņemot Comenius Regio),
— Comenius un ar darbu savienotas mācības programmā Grundtvig,
— Leonardo da Vinci mobilitāte,
— mācību braucieni un apmaiņa programmā Grundtvig,
— Erasmus studentu mobilitāte studiju nolūkā un praksei (ieskaitot Erasmus konsorciju prakses sertifikātu),
— Erasmus personāla mobilitāte (pasniedzēju komandējumi un personāla apmācība),
— gatavošanās mācību braucieni un visas nozaru programmas, un
— mācību braucieni transversālās programmas 1. galvenajā darbībā.
Jāņem vērā, ka saskaņā ar šo uzaicinājumu no programmas līdzekļiem nevar finansēt mobilitāti uz Horvātiju un
Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku no citām valstīm, kas piedalās mūžizglītības programmā, izņemot
mobilitāti apstiprinātās Comenius, Grundtvig un Leonardo da Vinci partnerībās.
Pieteikuma iesniedzēji no Horvātijas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas ir tiesīgi būt par partneriem,
bet ne par partnerības koordinatoriem.
Saskaņā ar mūžizglītības programmas izveides lēmuma 14. panta 2. punktu Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci,
Grundtvig daudzpusējos projektos un sadarbības tīklos un transversālās programmas galvenajās darbībās var pieda
līties arī partneri no trešām valstīm, kuri vēl nepiedalās mūžizglītības programmā saskaņā ar lēmuma 7. pantu. Lai
gūtu sīkāku informāciju par attiecīgajām darbībām un dalības nosacījumiem, skatīt rokasgrāmatu par mūžizglītības
programmu.

___________
(2) Izņemot programmu Jean Monnet, kas ir pieejama augstākās izglītības iestādēm visā pasaulē.”

C 279/31

