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(Ilmoitukset)

HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
EHDOTUSPYYNTÖ – EAC/13/11
Kouluopetuksen avaintaitojen toteutusta käsittelevä eurooppalainen verkosto
(2011/C 180/15)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Ehdotuspyynnön yleistavoitteena on luoda Euroopan laajuinen verkosto kouluopetuksen organisaatioista,
jotka toimivat elinikäisen oppimisen ohjelmaan osallistuvissa maissa. Verkoston tavoitteena on tuottaa
toimintaohjeita elinikäisen kouluoppimisen avaintaidoista vuonna 2006 annetun suosituksen toteuttamiseen.
Verkoston tehtävänä on käsitellä vuonna 2009 annetussa tiedonannossa ”Avaintaidot muuttuvassa maa
ilmassa” (1) esiintuotuja seikkoja ja edistää korkean tason yhteistyötä koulujen kehittämisen tärkeimmistä
osa-alueista vastaavien jäsenvaltioiden toimijoiden välillä.
Verkoston tulisi saattaa yhteen organisaatioita, tutkijoita ja sidosryhmiä, joilla on asiantuntemusta seuraavilta
aloilta: opintosuunnitelmien kehittäminen, opettajankoulutus, arviointi, tukiopetus tai mikä tahansa muu
aihe, joka on tärkeä ottaa huomioon, kun kehitetään toimintatapoja, joilla avaintaitoja tuetaan johdonmu
kaisesti.
Verkoston tulisi tarkastella ja ehdottaa käytäntöjä, joiden avulla koulut voisivat paremmin varmistaa, että
kaikki oppilaat pystyvät kehittämään edellä mainitussa suosituksessa tarkoitettuja avaintaitoja.
2. Tukikelpoiset hakijat
Ehdotuspyyntö on avoin opetusministeriöille ja muille julkisille tahoille, jotka vastaavat opintosuunnitel
masta, opettajankoulutuksesta tai arvioinnista, sekä tutkimuskeskuksille, yliopistoille, säätiöille tai yhdistyk
sille, joilla on oikeushenkilön asema ja sääntömääräinen kotipaikka jossakin elinikäisen oppimisen toiminta
ohjelmaan (2) osallistuvassa valtiossa.
3. Talousarvio ja kesto
Puitesopimus tehdään vuosiksi 2012–2014.
Vuodelle 2012 verkoston yhteisrahoitukseen on varattu yhteensä 500 000 EUR. Komission myöntämä
avustus on enintään 75 prosenttia tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä.
Hankkeen enimmäiskesto on 36 kuukautta.
4. Määräaika
Hakemukset on lähetettävä komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011.
(1) KOM(2009) 640 lopullinen.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1720/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, elinikäisen
oppimisen toimintaohjelman perustamisesta.
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5. Lisätietoja
Ehdotuspyynnön lyhentämätön versio ja hakulomakkeet ovat saatavissa englanniksi seuraavasta osoitteesta:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Hakemuksissa on noudatettava lyhentämättömän ehdotuspyynnön ohjeita, ja hakemus on laadittava sitä
varten tarkoitetulle lomakkeelle.

Ehdotuspyyntö – MOVE/SUB/01-2011 liikenneturvallisuus
(2011/C 180/16)
Euroopan komission hyväksymässä vuoden 2011 työohjelmassa esitetyn mukaisesti Euroopan komissio
aikoo myöntää liikenneturvallisuuden edistämiseen tukia, joiden ohjeellinen kokonaismäärä on
1 000 000 EUR.
Lisätietoja tästä ehdotuspyynnöstä löytyy liikenteen ja liikkumisen pääosaston verkkosivustolta osoitteesta
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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