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V
(Nuomonės)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
Mokymosi visą gyvenimą programa – Specialus kvietimas teikti paraiškas. Pavienių – Moksleivių
judumo programa Comenius
(DG EAC/38/2010)
(2010/C 236/06)
Prašome atkreipti dėmesį, kad šis kvietimas teikti paraiškas bus vykdomas, jei:
i) biudžeto valdymo institucija priims 2011 m. Bendrijos biudžeto asignavimus; ir
ii) Komisija priims Švietimo ir kultūros generalinio direktorato Mokymosi visą gyvenimą programos
2011 m. metinę darbo programą.
1. Tikslai ir aprašymas
Pagal pavienių moksleivių judumo programą Comenius vidurinės mokyklos moksleiviai gali 3–10 mėn.
praleisti užsienio šalies priimančiojoje mokykloje ir priimančiojoje šeimoje. Moksleivių judumo programos
rengiamos tose mokyklose, kurios dalyvauja tame pačiame Comenius mokyklų partnerystės projekte. Pavienių
moksleivių judumo programa Comenius pagrįsta 2007–2013 m. laikotarpį apimančiu sprendimu dėl Moky
mosi visą gyvenimą programos. Konkretūs Mokymosi visą gyvenimą programos tikslai išvardyti minėto
sprendimo (1) 1 straipsnio 3 dalyje.
2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Comenius mokyklų partnerystės projekte dalyvaujančios arba praeityje dalyvavusios mokyklos atitinka Moky
mosi visą gyvenimą programos moksleivių judumo paprogramės Comenius reikalavimus. Visos dalyvaujan
čios mokyklos turi būti įsisteigusios vienoje iš šių šalių:
Belgijoje, Čekijos Respublikoje, Danijoje, Estijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Latvijoje, Lichtenšteine,
Liuksemburge, Austrijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Švedijoje, Norvegijoje.
3. Biudžetas ir projektų trukmė
Bendras šiai programai skirtas biudžetas yra 3,4 mln. EUR.
Subsidijų dydis ir judumo programų trukmė skirsis; tai priklausys nuo moksleivių judumo programas
rengiančių šalių ir mokyklų.
4. Galutinis paraiškų teikimo terminas
Galutinis pavienių moksleivių judumo programos Comenius paraiškų teikimo terminas yra 2010 m. gruodžio
1 d.
(1) 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1720/2006/EB, nustatantis veiksmų programą
mokymosi visą gyvenimą srityje: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:
0068:LT:PDF ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1357/2008/EB, iš
dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1720/2006/EB: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:
350:0056:0057:LT:PDF
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5. Daugiau informacijos
Daugiau informacijos apie pavienių moksleivių judumo programą Comenius pateikta 2011 m. Mokymosi visą
gyvenimą programos vadove, kurį galima rasti šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm (nuoroda How to participate).
Paraiškos turi būti teikiamos naudojantis šalies, kurioje pareiškėjas yra įsisteigęs, nacionalinės agentūros
pateiktomis formomis. Nacionalinių agentūrų sąrašą galima rasti adresu http://ec.europa.eu/education/
programmes/llp/national_en.html
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