2011.6.21.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

V
(Hirdetmények)

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EAC/13/11
Az iskolai oktatásban szükséges kulcskompetenciákkal foglalkozó Európai Szakpolitikai Hálózat
(2011/C 180/15)
1. Célkitűzések és leírás
E pályázati felhívás átfogó célkitűzése az, hogy az egész életen át tartó tanulás programjában részt vevő
országokban létrehozza az érintett szervezetek európai hálózatát. A hálózat célja, hogy szakpolitikai taná
csokkal szolgáljon az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló 2006. évi
ajánlás iskolákban történő végrehajtásával kapcsolatban. Foglalkoznia kell a „Kulcskompetenciák a változó
világban” (1) című, 2009. novemberi közleményben felvetett kérdésekkel, és ösztönöznie kell a magas szintű
együttműködést azon tagállami döntéshozók között, akik az iskolafejlesztés legfontosabb területeiért fele
lősek.
A hálózatnak ezért azokat a szervezeteket, kutatókat és érintett csoportokat kell összefognia, amelyek
érdekeltségi és szakterületébe az iskolai tantervek kidolgozása, a tanárképzés, az értékelés, a tanulástámo
gatás, valamint azon egyéb területek tartoznak, amelyek alapvető fontosságúak a kulcskompetenciák fejlesz
tésével kapcsolatos koherens politika kialakítása szempontjából.
A hálózatnak meg kell vizsgálnia, hogy milyen stratégiák segíthetik az iskolákat annak biztosításában, hogy
a fentebb említett ajánlásban foglaltak szerint valamennyi diák fejlessze kulcskompetenciáit, és ajánlásokat
kell tennie ezzel kapcsolatban.
2. Támogatható pályázók
A pályázati felhívásra az alábbiak jelentkezhetnek: oktatási minisztériumok és egyéb (például a tantervekért,
a tanárképzésért és értékelésért felelős) állami szervek, kutatóközpontok és egyetemek, alapítványok, vala
mint olyan, jogi személyiséggel rendelkező egyesületek, amelyek központi irodája az egész életen át tartó
tanulás programjában részt vevő országok egyikében található (2).
3. Költségvetés és időtartam
A keretmegállapodás 2012-től 2014-ig szól.
A hálózat társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés összege a 2012. évre vonatkozóan
500 000 EUR. A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg az összes támogatható
költség 75 %-át.
A projektek maximális futamideje 36 hónap.
4. Határidő
A pályázatokat legkésőbb 2011. szeptember 30-ig kell megküldeni a Bizottságnak.
(1) COM(2009) 640 végleges.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i 1720/2006/EK határozata az egész életen át tartó tanulás
terén egy cselekvési program létrehozásáról.
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5. További információk
A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok angol nyelven az alábbi internetes oldalon érhetők
el:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
A pályázatot, amelynek meg kell felelnie a felhívás teljes szövegében meghatározott követelményeknek, a
megadott űrlapon kell benyújtani.

Pályázati felhívás – MOVE/SUB/01-2011 – a közúti közlekedés biztonsága
(2011/C 180/16)
Az Európai Bizottság összesen mintegy 1 000 000 EUR összegű támogatás nyújtását tervezi a közúti
közlekedés biztonságának előmozdítására az Európai Bizottság által elfogadott 2011. évi munkatervben
foglaltak szerint.
A pályázati felhívással kapcsolatos információk a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság honlapján,
a következő internetcímen állnak rendelkezésre:
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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