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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EAC/13/11
Evropská síť politik pro zavádění klíčových schopností do školního vzdělávání
(2011/C 180/15)
1. Cíle a popis
Cílem této výzvy je vybudovat celoevropskou síť tvořenou relevantními organizacemi v zemích, které se
účastní programu celoživotního učení. Cílem sítě je utvářet strategické poradenství pro uplatňování dopo
ručení z roku 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení ve školách. Mělo by se zaměřit na
témata nastolená sdělením z listopadu 2009 „Klíčové schopnosti pro měnící se svět“ (1) a podporovat
spolupráci na vysoké úrovni mezi činiteli, kteří v členských státech odpovídají za základní oblasti rozvoje
škol.
Síť by tedy měla svést dohromady ty organizace, výzkumné pracovníky a skupiny zúčastněných stran,
jejichž oblast zájmu a odborné znalosti spočívají v rozvoji školních osnov, vzdělávání učitelů, posuzování
a hodnocení, podpoře vzdělávání a v jakékoliv jiné oblasti, která je považována za zásadní pro rozvoj
soudržné politiky podporování klíčových schopností.
Síť by měla posuzovat a předkládat doporučení ohledně politik, které školám mohou pomoci lépe zajistit,
aby všichni studenti rozvíjeli své klíčové schopnosti v souladu s výše uvedeným doporučením.
2. Způsobilí žadatelé
Tato výzva k předkládání návrhů je určena ministerstvům školství a jiným veřejným subjektům, např. těm,
které zodpovídají za sestavování školních osnov, vzdělávání učitelů, posuzování a hodnocení, výzkumným
střediskům a univerzitám, nadacím a sdružením s právní subjektivitou a sídlem v jedné ze zemí, které se
účastní programu celoživotního učení (2).
3. Rozpočet a doba trvání
Rámcová dohoda potrvá od roku 2012 do roku 2014.
Celkový rozpočet určený na spolufinancování této sítě v roce 2012 činí 500 000 EUR. Finanční pomoc
Komise nesmí přesáhnout 75 % celkových způsobilých nákladů.
Maximální délka projektu je 36 měsíců.
4. Lhůta
Žádosti musí být zaslány Komisi nejpozději do 30. září 2011.
(1) KOM(2009) 640 v konečném znění.
(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční
program v oblasti celoživotního učení.
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5. Další informace
Úplné znění této výzvy k předkládání návrhů a formuláře žádosti jsou k dispozici v angličtině na této
internetové stránce:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Žádosti musí splňovat požadavky stanovené v úplném znění výzvy a musí být předloženy na poskytnutých
formulářích.

Výzva k předkládání návrhů – MOVE/SUB/01-2011 – bezpečnost silničního provozu
(2011/C 180/16)
Evropská komise plánuje poskytnout subvence na propagaci bezpečnosti silničního provozu v celkové
orientační výši 1 000 000 EUR, jak oznámila ve svém schváleném pracovním programu na rok 2011.
Informace týkající se této výzvy k předkládání návrhů naleznete na internetových stránkách generálního
ředitelství pro mobilitu a dopravu na této adrese:
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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