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(Anunțuri)

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIA EUROPEANĂ
Programul de învățare de-a lungul vieții – Cerere de propuneri specifică – Mobilitatea individuală a
elevilor în cadrul programului Comenius
(DG EAC/38/2010)
(2010/C 236/06)
Vă rugăm să rețineți că punerea în aplicare a prezentei cereri de propuneri este condiționată de:
(i) adoptarea creditelor înscrise la bugetul comunitar 2011 de către autoritatea bugetară; precum și
(ii) adoptarea de către Comisie a planului de lucru anual 2011 pentru programul de învățare de-a lungul
vieții al Direcției sale Generale Educație și Cultură.
1. Obiective și descriere
Acțiunea Comenius de mobilitate individuală a elevilor permite elevilor din învățământul secundar să
petreacă o perioadă de 3 până la 10 luni într-o școală-gazdă și într-o familie-gazdă în străinătate. Mobilitățile
elevilor sunt organizate între școli care participă la același parteneriat școlar Comenius. Acțiunea Comenius
de mobilitate individuală a elevilor se bazează pe decizia privind programul de învățare de-a lungul vieții
(LLP) care vizează perioada 2007-2013. Obiectivele specifice ale LLP sunt enumerate la articolul 1 alineatul
(3) din decizie (1).
2. Candidați eligibili
Școlile care participă sau au participat în trecut la parteneriatul școlar Comenius sunt eligibile pentru
acțiunea Comenius de mobilitate a elevilor în cadrul programului pentru învățare de-a lungul vieții. Toate
școlile participante trebuie să fie stabilite pe teritoriul uneia dintre următoarele țări:
Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Spania, Franța, Italia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburg,
Austria, Finlanda, Polonia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Norvegia.
3. Buget și durata proiectelor
Bugetul total alocat acestei cereri de propuneri este estimat la 3,4 milioane EUR.
Nivelul burselor ce urmează să fie acordate, precum și durata mobilităților variază în funcție de țările și de
școlile care organizează mobilitatea elevilor.
4. Termenul-limită de depunere a candidaturilor
Data-limită de depunere a candidaturilor la mobilitate individuală a elevilor în cadrul programului Comenius
este 1 decembrie 2010.
(1) Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui
program de acțiune în domeniul învățării continue (http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF) și Decizia nr. 1357/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
16 decembrie 2008 de modificare a Deciziei nr. 1720/2006/CE (http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF).
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5. Informații complete
Informații detaliate privind acțiunea Comenius de mobilitate individuală a elevilor sunt furnizate în ghidul
2011 al programului de învățare de-a lungul vieții, disponibil la următoarea adresă de internet:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm (prin „Cum puteți participa?”).
Candidaturile trebuie să fie depuse prin intermediul formularelor furnizate de Agenția Națională din țara de
domiciliu a candidatului. Lista Agențiilor Naționale poate fi găsită la adresa următoare: http://ec.europa.eu/
education/programmes/llp/national_en.html
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