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EUROOPA KOMISJON
KONKURSIKUTSE – EAC/13/11
Koolihariduse valdkonna võtmepädevuste rakendamist käsitlev Euroopa võrgustik
(2011/C 180/15)
1. Eesmärgid ja kirjeldus
Käesoleva konkursikutse eesmärk on rajada elukestva õppe programmis osalevates riikides toimiv üleeuroo
paline asjaomaste organisatsioonide võrgustik. Võrgustiku eesmärk on toetada elukestva õppe võtmepäde
vusi käsitleva 2006. aasta soovituse rakendamist koolides. See peaks vastama küsimustele, mis tõstatati
komisjoni 2009. aasta novembri teatises „Võtmepädevused muutuva maailma jaoks”, (1) ning ergutama
kõrgetasemelist koostööd liikmesriikides oluliste haridusküsimuste eest vastutavate poliitikakujundajate
vahel.
Seetõttu peaks võrgustik ühendama selliseid organisatsioone, teadlasi ja huvirühmi, kelle huvi- ja pädevus
valdkonda kuuluvad kooli õppekavade arendamine, õpetajaharidus, hindamine ja kontroll, õppimise toeta
mine ning muud valdkonnad, mis on olulise tähtsusega võtmepädevuste edendamiseks vajaliku ühtse
poliitika arendamiseks.
Võrgustik peaks uurima ja esitama soovitusi, mis aitavad koolidel paremini tagada, et kõik õpilased oman
daksid ülalnimetatud soovituses sätestatud võtmepädevused.
2. Tingimustele vastavad taotlejad
Käesolev konkursikutse on avatud haridusministeeriumidele ja muudele avaliku sektori asutustele, mis vastu
tavad õppekavade, õpetajahariduse, hindamise ja kontrolli eest, teaduskeskustele, ülikoolidele, sihtasutustele
ja ühendustele, kellel on juriidilise isiku staatus ning kelle registrijärgne asukoht on riigis, mis osaleb
elukestva õppe programmis (2).
3. Eelarve ja kestus
Raamleping kehtib ajavahemikul 2012–2014.
Võrgustiku projektide finantseerimiseks on 2012. aastal kaasrahastatava summana eraldatud 500 000 eurot.
Komisjoni rahaline toetus ei tohi ületada 75 % abikõlblike kulutuste kogusummast.
Projektide maksimaalne kestus on 36 kuud.
4. Tähtaeg
Taotlused tuleb saata komisjonile hiljemalt 30. septembril 2011.
(1) KOM(2009) 640 (lõplik).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsus nr 1720/2006/EÜ, millega luuakse tegevusprogramm
elukestva õppe alal.
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5. Täiendav teave
Konkursikutse terviktekst ja taotlusvormid on inglise keeles kättesaadavad järgmisel veebilehel:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Taotlused peavad vastama konkursikutse terviktekstis sätestatud tingimustele ning nende esitamiseks tuleb
kasutada ettenähtud vormi.

Liiklusohutust käsitlev konkursikutse – MOVE/SUB/01-2011
(2011/C 180/16)
Euroopa Komisjon kavatseb liiklusohutuse edendamiseks anda toetusi kogusummas ligikaudu
1 000 000 EUR, nagu märgiti Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud 2011. aasta tööprogrammis.
Teave kõnealuse konkursikutse kohta on esitatud liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi veebisaidil:
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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