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ADMINISTRATIVE PROCEDURER

EUROPA-KOMMISSIONEN
INDKALDELSE AF FORSLAG — EAC/13/11
Europæisk netværk om gennemførelse af nøglekompetencer i skoleundervisningen
(2011/C 180/15)
1. Mål og beskrivelse
Det overordnede formål med denne indkaldelse er at oprette et europæisk netværk bestående af relevante
organisationer i de lande, der deltager i programmet for livslang læring. Netværket har til formål at
gennemføre henstillingen fra 2006 om nøglekompetencer for livslang læring i skoleundervisningen. Det
bør tage fat på de spørgsmål, der blev rejst i meddelelsen »Nøglekompetencer i en verden under foran
dring« (1) fra november 2009, og det bør anspore til samarbejde på højt plan mellem medlemsstaternes
beslutningstagere med ansvar for de primære områder inden for skoleudvikling.
Netværket bør derfor samle de organisationer, forskere og interessegrupper, hvis interessefelt og fagkund
skab omfatter udvikling af læseplaner i skolerne, uddannelse af lærere, vurdering og evaluering, støtte til
læring og andre områder, der betragtes som afgørende for udviklingen af en sammenhængende politik for
fremme af nøglekompetencer.
Netværket bør se nærmere på og fremsætte anbefalinger om, hvilke politikker der kan hjælpe skolerne til
bedre at sikre, at alle elever og studerende udvikler nøglekompetencerne, jf. nævnte henstilling.
2. Ansøgningsberettigede
Denne forslagsindkaldelse er åben for undervisningsministerier eller andre offentlige organer, f.eks. organer
med ansvar for læseplaner, uddannelse af lærere samt vurdering og evaluering, forskningscentre og univer
siteter, fonde og organisationer med status som juridisk person, som har hjemsted i et af de lande, der
deltager i programmet for livslang læring (2).
3. Budget og varighed
Rammeaftalens varighed er fra 2012 til 2014.
Det samlede budget, der er afsat til medfinansiering af nærværket, udgør 500 000 EUR i 2012. Kommis
sionens tilskud kan ikke overstige 75 % af de samlede støtteberettigede omkostninger.
Projekterne må højst vare 36 måneder.
4. Frist
Ansøgningerne skal indsendes til Kommissionen senest den 30. september 2011.
(1) KOM(2009) 640 endelig.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for
livslang læring.
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5. Yderligere oplysninger
Forslagsindkaldelsen i sin fulde ordlyd og ansøgningsskemaer på engelsk findes på følgende websted:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Ansøgningerne skal være i overensstemmelse med kravene i den komplette udgave af indkaldelsen og
indgives på ansøgningsskemaet.

Indkaldelse af forslag — MOVE/SUB/01-2011 om trafiksikkerhed
(2011/C 180/16)
Europa-Kommissionen planlægger at yde støtte på et vejledende beløb på 1 000 000 EUR til fremme af
trafiksikkerhed, som annonceret i Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2011.
Oplysninger om denne indkaldelse af forslag findes på webstedet for Generaldirektoratet for Mobilitet og
Transport:
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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