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V
(Nuomonės)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EAC/13/11
Mokinių bendrųjų gebėjimų plėtotės Europos politikos tinklas
(2011/C 180/15)
1. Tikslai ir aprašymas
Bendras šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – sukurti šalių, dalyvaujančių Mokymosi visą gyvenimą progra
moje, atitinkamų organizacijų Europos lygmens tinklą. Tinklo tikslas – padėti įgyvendinti 2006 m. reko
mendaciją dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų. Jis turėtų spręsti problemas, iškeltas
2009 m. lapkričio mėn. komunikate „Bendrieji gebėjimai kintančiame pasaulyje“ (1), ir skatinti aukšto lygio
valstybių narių politikų, atsakingų už esmines mokyklų plėtotės sritis, bendradarbiavimą.
Taigi tinklas turėtų suburti tas organizacijas, mokslininkus ir suinteresuotųjų šalių grupes, kurių pagrindinė
veikla ir kompetencija yra mokymo programų plėtotė, mokytojų rengimas, vertinimas, pagalba mokslei
viams ir kita veikla, kuri gali būti svarbi plėtojant nuoseklią bendrųjų gebėjimų rėmimo politiką.
Tinklas turėtų išanalizuoti ir pateikti rekomendacijas dėl politinių priemonių, kurios gali padėti mokykloms
užtikrinti, kad būtų ugdomi visų moksleivių bendrieji gebėjimai, kaip numatyta minėtoje rekomendacijoje.
2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Šis kvietimas teikti paraiškas skirtas švietimo ministerijoms ir kitoms viešosioms institucijoms, pavyzdžiui,
atsakingoms už mokymo programų plėtotę, mokytojų rengimą, vertinimą, taip pat mokslinių tyrimų cent
rams ir universitetams, juridinio asmens statusą turintiems fondams ir asociacijoms, kurių buveinė yra
vienoje iš šalių, dalyvaujančių Mokymosi visą gyvenimą programoje (2).
3. Biudžetas ir trukmė
Bendrasis susitarimas galioja 2012–2014 m.
Bendram tinklo finansavimui 2012 m. iš viso numatyta skirti 500 000 EUR. Komisijos finansinė parama
negali viršyti 75 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.
Ilgiausia projektų trukmė – 36 mėnesiai.
4. Galutinis terminas
Paraiškos Komisijai turi būti išsiųstos ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 30 d.
(1) COM(2009) 640 galutinis.
(2) 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1720/2006/EB, nustatantis veiksmų programą
mokymosi visą gyvenimą srityje.
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5. Kita informacija
Visas kvietimo teikti paraiškas tekstas ir paraiškų formos anglų kalba pateikti svetainėje
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Paraiškos turi būti parengtos laikantis kvietime teikti paraiškas nustatytų reikalavimų ir pateiktos nurodyta
forma.

Kvietimas teikti paraiškas – MOVE/SUB/01-2011 – kelių sauga
(2011/C 180/16)
Europos Komisija planuoja skirti apie 1 000 000 EUR subsidijų kelių saugai skatinti, kaip paskelbta Europos
Komisijos priimtoje 2011 m. darbo programoje.
Informacija apie šį kvietimą teikti paraiškas pateikiama Mobilumo ir transporto generalinio direktorato
interneto svetainėje
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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