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Korigendum k výzve na predkladanie návrhov 2010 – EAC/41/09 – Program celoživotného vzdelávania (PCV)
(Úradný vestník Európskej únie C 247 z 15. októbra 2009)
(2009/C 279/17)
Na strane 13 sa odsek 2 Oprávnenosť nahrádza takto:
„2. Oprávnenosť
Program celoživotného vzdelávania sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, odborného vzdelávania
a prípravy a je dostupný všetkým subjektom uvedeným v článku 4 uvedeného rozhodnutia.
Žiadatelia musia mať trvalý pobyt, resp. sídlo v jednej z týchto krajín (2):
— 27 členských štátov Európskej únie,
— krajiny EZVO a EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
— kandidátske krajiny: Turecko.
Žiadatelia z Chorvátska a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko sú oprávnení zúčastňovať sa na týchto
akciách:
— partnerstvá Comenius, Grundtvig a Leonardo da Vinci (s výnimkou Comenius Regio),
— odborná príprava popri zamestnaní v rámci programov Comenius a Grundtvig,
— mobilita v rámci programu Leonardo da Vinci,
— návštevy a výmeny v rámci programu Grundtvig,
— mobilita študentov programu Erasmus v rámci štúdií a stáží (vrátane certifikátu konzorcia pre stáže programu
Erasmus),
— mobilita zamestnancov v rámci programu Erasmus (výučbové pobyty a odborná príprava zamestnancov),
— prípravné návštevy v rámci všetkých sektorových programov a
— študijné návštevy v rámci kľúčovej aktivity 1 prierezového programu.
Dovoľujeme si vás upozorniť, že v rámci tejto výzvy sa nemôže z programových fondov financovať individuálna
mobilita z iných krajín zúčastňujúcich sa na programe celoživotného vzdelávania do Chorvátska a Bývalej juho
slovanskej republiky Macedónsko okrem mobility v rámci schválených partnerstiev Comenius, Grundtvig a Leonardo
da Vinci.
Pokiaľ ide o partnerstvá, žiadatelia z Chorvátska a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko sú oprávnení
zúčastňovať sa na nich len ako partneri, nie ako koordinátori partnerstva.
V súlade s článkom 14 ods. 2 rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje PCV, sú mnohostranné projekty a siete v rámci
programov Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig a kľúčové aktivity prierezového programu otvorené
aj partnerom z tretích krajín, ktoré sa ešte nezúčastňujú na programe celoživotného vzdelávania na základe článku 7
uvedeného rozhodnutia. Podrobné informácie o príslušných akciách a podmienkach účasti sú k dispozícii v príručke
k programu celoživotného vzdelávania na rok 2010.

___________
(2) S výnimkou programu Jean Monnet, ktorý je otvorený inštitúciám vysokoškolského vzdelávania z celého sveta.“
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