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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
Mūžizglītības programma – Īpašs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – Comenius individuālā
skolēnu mobilitāte
(DG EAC/38/2010)
(2010/C 236/06)
Lūdzam ņemt vērā to, ka šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus īstenos ar nosacījumu, ka
i) budžeta lēmējinstitūcija pieņems Kopienas budžeta apropriācijas 2011. gadam un
ii) Komisija pieņems Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Mūžizglītības programmas darba programmu
2011. gadam.
1. Mērķi un apraksts
Comenius individuālās skolēnu mobilitātes pasākums vidusskolēniem dod iespēju 3 līdz 10 mēnešus mācīties
uzņemošajās skolās un uzturēties viesģimenēs ārvalstīs. Skolēnu mobilitāte tiek organizēta starp skolām,
kuras ir iesaistījušās vienā un tajā pašā Comenius Skolu partnerībā. Comenius individuālās skolēnu mobilitātes
pasākuma pamatā ir lēmums par Mūžizglītības programmu (MIP) attiecībā uz laikposmu no 2007. gada līdz
2013. gadam. MIP īpašie mērķi ir norādīti lēmuma 1. panta 3. punktā (1).
2. Pretendenti, kuriem ir tiesības iesniegt priekšlikumus
MIP Comenius skolēnu mobilitātes pasākumā ir tiesīgas piedalīties tās skolas, kuras ir iesaistītas vai bijušas
iesaistītas Comenius Skolu partnerībā. Visām skolām, kuras piedalās, jābūt reģistrētām kādā no šīm valstīm:
Beļģija, Čehija, Dānija, Igaunija, Spānija, Francija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Luksemburga, Austrija, Somija,
Polija, Slovākija, Slovēnija, Zviedrija, Norvēģija.
3. Projektu budžets un ilgums
Kopējais budžets, kas paredzēts šim uzaicinājumam, ir EUR 3,4 miljoni.
Piešķirtā finansējuma apjoms, kā arī mobilitātes ilgums atšķiras atkarībā no valstīm un skolām, kuras
organizē skolēnu mobilitāti.
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Pieteikumus Comenius individuālajai skolēnu mobilitātei var iesniegt līdz 2010. gada 1. decembrim.
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmums Nr. 1720/2006/EK, ar ko izveido
rīcības programmu mūžizglītības jomā http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:
0068:EN:PDF un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Lēmums Nr. 1357/2008/EK, ar
kuru
groza
Lēmumu
Nr.
1720/2006/EK:
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF
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5. Plašāka informācija
Informācija par Comenius individuālo skolēnu mobilitāti ir sniegta Mūžizglītības programmas ceļvedī
2011. gadam, kas ir pieejams tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm (izvēloties “How to participate”).
Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot tās valsts aģentūrā pieejamās veidlapas, kurā pieteikuma iesniedzējs ir
reģistrēts. Valstu aģentūru sarakstu var atrast http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
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