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BESTUURLIJKE PROCEDURES

EUROPESE COMMISSIE
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EAC/13/11
Europees beleidsnetwerk voor de implementatie van sleutelcompetenties in het schoolonderwijs
(2011/C 180/15)
1. Doelstellingen en beschrijving
Het algemene doel van deze oproep is de oprichting van een Europawijd netwerk van relevante organisaties
in landen die deelnemen aan het programma „Een leven lang leren”. Het doel van het netwerk is de
ontwikkeling van beleidsadvies voor de uitvoering van de aanbeveling van 2006 inzake sleutelcompetenties
voor een leven lang leren op scholen. Het moet aandacht besteden aan de kwesties die aan de orde zijn
gesteld in de mededeling van november 2009 „Sleutelcompetenties voor een veranderende wereld” (1) en de
samenwerking op hoog niveau stimuleren tussen de beleidsmakers van de lidstaten, die verantwoordelijk
zijn voor de essentiële gebieden van de schoolontwikkeling.
Het netwerk moet daarom de organisaties, onderzoekers en groepen van belanghebbenden bijeen brengen,
die belangstelling hebben voor en beschikken over expertise inzake ontwikkeling van leerprogramma's,
lerarenopleiding, beoordeling en evaluatie, leerondersteuning en andere gebieden die cruciaal worden geacht
voor de ontwikkeling van een samenhangend beleid voor de bevordering van de sleutelcompetenties.
Het netwerk moet onderzoek verrichten naar en aanbevelingen doen voor beleidsmaatregelen die scholen
kunnen helpen er beter voor te zorgen dat alle leerlingen de in voornoemde aanbeveling vermelde sleutel
competenties ontwikkelen.
2. In aanmerking komende aanvragers
Deze oproep tot het indienen van voorstellen staat open voor ministeries van Onderwijs en andere over
heidsorganen zoals die welke verantwoordelijk zijn voor leerprogramma's, lerarenopleiding, beoordeling en
evaluatie, onderzoekcentra en universiteiten, stichtingen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid en een
kantoor in een van de landen die deelnemen aan het programma „Een leven lang leren” (2).
3. Begroting en duur
De kaderovereenkomst loopt van 2012 tot en met 2014.
De totale voor de medefinanciering van dit netwerk uitgetrokken begrotingsmiddelen bedragen
500 000 EUR voor 2012. De financiële bijstand van de Commissie kan niet meer bedragen dan 75 %
van de totale subsidiabele kosten.
De maximale duur van projecten bedraagt 36 maanden.
4. Uiterste termijn
De aanvragen moeten uiterlijk op 30 september 2011 aan de Commissie worden gezonden.
(1) COM(2009) 640 definitief.
(2) Besluit nr. 1720/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 tot vaststelling van een
actieprogramma op het gebied van een leven lang leren.
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5. Nadere informatie
De volledige tekst van de oproep tot het indienen van voorstellen en de aanvraagformulieren zijn in het
Engels te vinden op de volgende website:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
De aanvragen moeten aan alle eisen van de volledige tekst voldoen en met behulp van het verstrekte
formulier worden ingediend.

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen — MOVE/SUB/01-2011 inzake verkeersveiligheid
(2011/C 180/16)
De Europese Commissie is voornemens subsidies te verstrekken voor het totale indicatieve bedrag van
1 000 000 EUR om de verkeersveiligheid te bevorderen als aangekondigd in het door de Europese
Commissie vastgestelde werkprogramma 2011.
Informatie over deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen is beschikbaar op de website van het
directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer op het volgende adres:
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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