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(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ — EAC/13/11
Ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτικής για την υλοποίηση βασικών ικανοτήτων στη σχολική εκπαίδευση
(2011/C 180/15)
1. Στόχοι και περιγραφή
Κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου
των συναφών οργανισμών των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης. Στόχος του δικτύου
είναι η ανάπτυξη πολιτικών οδηγιών για την υλοποίηση της σύστασης του 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες
στη διά βίου μάθηση στα σχολεία. Το δίκτυο θα ασχολείται με θέματα που θέτει η ανακοίνωση του Νοεμβρίου
2009 «Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει» (1) και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία σε υψηλό επίπεδο
μεταξύ των αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικής των κρατών μελών σε σημαντικούς τομείς της σχολικής ανάπτυξης.
Επομένως, στο δίκτυο θα συμμετέχουν οργανισμοί, ερευνητές και ομάδες ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται
και διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη στην ανάπτυξη σχολικών προγραμμάτων, στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, την
αξιολόγηση, την μαθησιακή υποστήριξη και όποιον άλλο τομέα κρίνεται κρίσιμος για την ανάπτυξη μιας συνε
κτικής πολιτικής για την προώθηση βασικών ικανοτήτων.
Το δίκτυο θα πρέπει να επεξεργάζεται και να προτείνει συστάσεις για πολιτικές που θα μπορούν να βοηθούν τα
σχολεία στο να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι μαθητές αναπτύσσουν τις βασικές ικανότητες που αναφέρονται στην
προαναφερθείσα σύσταση.
2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτή σε υπουργεία παιδείας και σε άλλους δημόσιους
φορείς, όπως σε αυτούς που είναι αρμόδιοι για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών
και την αξιολόγηση, σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, σε ιδρύματα και ενώσεις με νομική προσωπικότητα
που έχουν την καταστατική τους έδρα σε μια από τις χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης (2).
3. Προϋπολογισμός και διάρκεια
Η συμφωνία-πλαίσιο θα διαρκέσει από το 2012 έως το 2014.
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολισμός για τη συγχρηματοδότηση αυτού του δικτύου ανέρχεται σε 500 000 EUR
για το 2012. Η χρηματοδοτική συμβολή της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75 % του συνόλου των
επιλέξιμων δαπανών.
Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων είναι 36 μήνες.
4. Προθεσμία
Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν στην Επιτροπή έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 το αργότερο.
(1) COM(2009) 640 τελικό.
(2) Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη
θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης.
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5. Περισσότερες πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τα έντυπα αίτησης διατίθενται στα αγγλικά στον
ακόλουθο ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πλήρες κείμενο και να υποβληθούν μέσω
του προβλεπόμενου εντύπου.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — MOVE/SUB/01-2011 στον τομέα της οδικής ασφάλειας
(2011/C 180/16)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να χορηγήσει επιδοτήσεις συνολικού ενδεικτικού ποσού 1 000 000 EUR για
την προώθηση της οδικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας 2011 που η ίδια ενέκρινε.
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων παρέχονται στον δικτυακό τόπο της
Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών, στην εξής διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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