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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/13/11
Европейска мрежа за политика в областта на ключовите умения в училищното образование
(2011/C 180/15)
1. Цели и описание
Като цяло целта на тази покана за представяне на предложения е създаването на европейска мрежа на
съответните организации в държавите, които участват в Програмата за обучение през целия живот. Тази
мрежа ще разработва стратегически насоки за прилагането в училищата на препоръката от 2006 г. за
ключовите умения за обучение през целия живот. Мрежата следва да се занимава с въпросите, на които е
обърнато внимание в съобщението „Ключови умения в променящ се свят“ от ноември 2009 г. (1), и да
стимулира сътрудничеството на високо ниво между отговорните политически фактори на държавитечленки, които са компетентни за основните сфери на училищното развитие.
Поради това мрежата следва да обединява онези организации, изследователи и заинтересовани групи, чиито
области на интерес и компетентност са развитието на училищните програми, обучението на учителите,
оценяването, подкрепата за обучението и всяка друга сфера, считана за основна с оглед провеждането на
последователна политика за насърчаване на развитието на ключовите умения.
Мрежата следва да разглежда и изготвя препоръки за мерките, които могат да подпомогнат училищата подобре да гарантират развитието у всички ученици на ключовите умения, набелязани в горепосочената
препоръка.
2. Кандидати с право на участие
Поканата за представяне на предложения е отворена за участие от страна на министерствата на образованието
и други публични субекти, като тези, които отговарят за учебните програми, обучението на учителите,
оценяването, изследователските центрове и университетите, фондациите и сдруженията с юридическа право
субектност и регистриран офис в една от държавите, които участват в Програмата за обучение през целия
живот (2).
3. Бюджет и продължителност
Рамковото споразумение ще бъде за периода 2012—2014 г.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на тази мрежа, възлиза на 500 000 EUR за 2012 г.
Финансовата помощ от страна на Комисията не може да надхвърля 75 % от общия размер на допустимите
разходи.
Максималната продължителност на проектите е 36 месеца.
4. Краен срок
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Комисията не по-късно от 30 септември 2011 г.
(1) COM(2009) 640 окончателен.
(2) Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на Програма за
действие за обучение през целия живот.
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5. Допълнителна информация
Пълният текст на поканата за представяне на предложения, както и формулярите на заявленията за канди
датстване са достъпни на английски език на следния уебсайт:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Заявленията трябва да отговарят на изискванията, посочени в пълния текст на поканата, и да бъдат подадени
чрез предвидения за целта формуляр.

Покана за представяне на предложения — MOVE/SUB/01-2011 за пътна безопасност
(2011/C 180/16)
Европейската комисия планира да предостави субсидии с общ размер 1 000 000 EUR за насърчаване на
пътната безопасност, както е обявено в работната програма за 2011 г., приета от Европейската комисия.
Информацията относно настоящата покана за представяне на предложения е публикувана на интернет
страницата на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на следния адрес:
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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