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Rectificare la Cererea de propuneri 2010 – EAC/41/09 – Programul de învățare de-a lungul vieții (LLP)
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 247 din 15 octombrie 2009)
(2009/C 279/17)
La pagina 13, punctul 2 „Eligibilitate” se va citi după cum urmează:
„2. Eligibilitate
Programul de învățare de-a lungul vieții se aplică tuturor tipurilor și nivelurilor de învățământ și educație și formare
profesionale și este accesibil tuturor entităților menționate la articolul 4 din decizie.
Candidații trebuie să fie stabiliți în una dintre următoarele țări (2):
— cele 27 de state membre ale Uniunii Europene;
— țările AELS-SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
— țări candidate: Turcia.
Candidații din Croația și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sunt eligibili pentru următoarele acțiuni:
— parteneriatele Comenius, Grundtvig și Leonardo da Vinci (Comenius Regio este exclus);
— programele Comenius și Grundtvig de formare la locul de muncă;
— programul de mobilitate Leonardo da Vinci;
— vizite și schimburi Grundtvig;
— mobilitatea studenților pentru studii și plasamente prin programul Erasmus (inclusiv certificatul de stagiu
Erasmus prin intermediul unui consorțiu);
— mobilitatea personalului prin programul Erasmus (misiuni de predare și formare a personalului);
— vizite pregătitoare prin toate programele sectoriale; și
— vizite de studiu în baza Activității cheie 1 din programul transversal.
Vă rugăm să remarcați că, în cadrul prezentei cereri, mobilitatea individuală din alte țări participante la programul de
învățare de-a lungul vieții către Croația și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei nu poate fi finanțată din fondurile
programului, cu excepția mobilității în cadrul parteneriatelor Comenius, Gruntvig și Leonardo da Vinci aprobate.
În ceea ce privește parteneriatele, solicitanții din Croația și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sunt eligibili doar
ca parteneri, însă nu și în calitate de coordonatori ai unui parteneriat.
În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din decizia de instituire a LLP, proiectele multilaterale și rețelele din
cadrul Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig și activitățile cheie ale programului transversal sunt și ele
deschise partenerilor din țări terțe care nu participă deja la programul de învățare de-a lungul vieții, în temeiul
articolului 7 din decizia respectivă. A se consulta Ghidul LLP 2010 pentru detalii cu privire la acțiunile respective și
la modalitățile de participare.

___________
(2) Cu excepția programului Jean Monnet deschis instituțiilor de educație superioară din întreaga lume.”
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