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1. Doelstellingen en beschrijving
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op het besluit tot vaststelling van het programma
„Een leven lang leren”, dat op 15 november 2006 door het Europees Parlement en de Raad is goedgekeurd
(Besluit nr. 1720/2006/EG) (1). Het programma bestrijkt de periode 2007-2013. De specifieke doelstellingen
van het programma „Een leven lang leren” worden opgesomd in artikel 1, lid 3, van het besluit.
2. Wie kan een aanvraag indienen?
Het programma „Een leven lang leren” is van toepassing op alle typen en niveaus van onderwijs, beroeps
onderwijs en -opleiding en staat open voor alle entiteiten die in artikel 4 van het besluit worden genoemd.
De aanvragers moeten in een van de volgende landen gevestigd zijn (2);
— de 27 lidstaten van de Europese Unie;
— de EVA- of EER-landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland (3);
— de kandidaat-lidstaten: Kroatië (4) en Turkije.
Overeenkomstig artikel 14, lid 2, van het besluit tot vaststelling van het programma „Een leven lang leren”
staan multilaterale projecten en netwerken in het kader van Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci,
Grundtvig en de kernactiviteiten van het transversale programma ook open voor partners uit derde landen
die op grond van artikel 7 van het besluit niet al aan het programma „Een leven lang leren” deelnemen. Zie
de gids van het programma „Een leven lang leren” 2011 voor de bijzonderheden van de desbetreffende
acties en de deelnamevoorwaarden.
3. Budget en duur van de projecten
Het totale budget dat voor deze oproep is uitgetrokken, wordt geraamd op 1 065 miljoen EUR.
De hoogte van de toegekende subsidies en de duur van de projecten variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld
het type project en het aantal betrokken landen.
(1) Besluit nr. 1720/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 tot vaststelling van een
actieprogramma op het gebied van „Een leven lang leren” (PB L 327 van 24.11.2006, blz. 45) http://eur-lex.europa.eu/
lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:NL:PDF en Besluit nr. 1357/2008/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van Besluit nr. 1720/2006/EG (PB L 350 van 30.12.2008,
blz. 56): http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:NL:PDF
(2) Behalve voor het Jean Monnetprogramma, dat voor hogeronderwijsinstellingen uit de hele wereld openstaat.
(3) Voor het academiejaar 2011-2012 en op voorwaarde dat de formele maatregelen voor deelname tijdig worden
genomen.
(4) Op voorwaarde dat de formele maatregelen voor deelname tijdig worden genomen.
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4. Termijn voor het indienen van aanvragen
De belangrijkste termijnen zijn:
Comenius, Grundtvig: inservicetraining

eerste termijn:

14 januari 2011

verdere termijnen: 29 april 2011
16 september 2011
Comenius: assistentschappen

31 januari 2011

Leonardo da Vinci: mobiliteit (inclusief het Leonardo da Vincimobiliteitscertificaat);
Erasmus: intensieve taalcursussen

4 februari 2011

Jean Monnetprogramma

15 februari 2011

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partnerschappen;
Comenius: regiopartnerschappen; Grundtvig: workshops

21 februari 2011

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: multilaterale
projecten, netwerken en flankerende maatregelen

28 februari 2011

Leonardo da Vinci: multilaterale projecten voor de overdracht
van innovatie

28 februari 2011

Erasmus: intensieve programma's (IP), studentenmobiliteit voor
studies en stages (inclusief het Erasmus consortium placement
certificate) en personeelsmobiliteit (onderwijsopdrachten en per
soneelsopleiding)

11 maart 2011

Grundtvig: assistentschappen, vrijwilligersprojecten voor senio
ren

31 maart 2011

Transversaal programma: kernactiviteit 1 — studiebezoeken

Transversaal programma: alle andere activiteiten

eerste termijn:

31 maart 2011

tweede termijn:

14 oktober 2011
31 maart 2011

Voor de bezoeken en uitwisselingen in het kader van Grundtvig en voor de voorbereidende bezoeken in het
kader van alle sectorale programma’s gelden diverse termijnen die specifiek zijn voor elk land. Kijk op de
website van het nationaal agentschap in uw land.
5. Nadere informatie
De volledige tekst van de „Algemene oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het pro
gramma „Een leven lang leren” voor de periode 2011-2013 — Strategische prioriteiten”, de programmagids
en de aanvraagformulieren zijn te vinden op de volgende website: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_
en.htm
De aanvragen moeten voldoen aan alle voorwaarden van de integrale tekst van de oproep en van de
programmagids en middels de daartoe bestemde formulieren worden ingediend.

