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PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIA EUROPEANĂ
CERERE DE PROPUNERI – EAC/13/11
Rețea politică europeană în domeniul competențelor-cheie în educația școlară
(2011/C 180/15)
1. Obiective și descriere
Obiectivul general al acestei cereri de propuneri este stabilirea unei rețele europene a organizațiilor relevante
din țările care participă la Programul de învățare pe tot parcursul vieții. Scopul rețelei este de a desfășura
activități de consiliere politică în vederea punerii în aplicare a recomandării din 2006 privind competențelecheie necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții în școli. Aceasta ar trebui să abordeze aspectele
menționate în Comunicarea „Competențe-cheie pentru o lume în curs de schimbare” din noiembrie
2009 (1) și să stimuleze cooperarea la nivel înalt între factorii de decizie din statele membre, responsabili
cu domeniile esențiale ale dezvoltării școlare.
Prin urmare, rețeaua ar trebui să reunească organizațiile, cercetătorii și grupurile de părți interesate respective
ale căror domenii de interes și de competență constau în elaborarea programelor de învățământ, formarea
profesorilor, examinare și evaluare, susținerea activității de învățare și în orice alt domeniu care este
considerat ca fiind fundamental în vederea elaborării unei politici coerente pentru promovarea compe
tențelor-cheie.
Rețeaua ar trebui să examineze și să prezinte recomandări cu privire la politicile care pot ajuta școlile să se
asigure mai bine că toți studenții dezvoltă competențele-cheie prevăzute în recomandarea sus-menționată.
2. Candidați eligibili
Prezenta cerere de propuneri se adresează ministerelor educației și altor organisme publice, precum cele
responsabile cu programa de învățământ, formarea profesorilor, examinarea și evaluarea, centrele de
cercetare și universitățile, fundațiile și asociațiile cu personalitate juridică și sediu social în una dintre
țările participante la Programul de învățare pe tot parcursul vieții (2).
3. Buget și durată
Acordul-cadru va dura din 2012 până în 2014.
Bugetul total alocat cofinanțării acestei rețele se ridică la 500 000 EUR pentru anul 2012. Sprijinul financiar
acordat de Comisie nu poate depăși 75 % din totalul costurilor eligibile.
Durata maximă a proiectelor este de 36 de luni.
4. Data-limită
Cererile trebuie trimise Comisiei cel târziu până la 30 septembrie 2011.
(1) COM(2009) 640 final.
(2) Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui
program de acțiune în domeniul învățării continue.
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5. Informații suplimentare
Textul integral al cererii de propuneri și formularele de candidatură sunt disponibile în limba engleză la
următoarea adresă de internet:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Candidaturile trebuie să respecte cerințele prevăzute în textul integral și să fie depuse prin intermediul
formularului furnizat.

Cerere de propuneri – MOVE/SUB/01-2011 privind siguranța rutieră
(2011/C 180/16)
Comisia Europeană intenționează să acorde subvenții în valoare maximă de aproximativ 1 000 000 EUR
pentru promovarea siguranței rutiere, după cum s-a anunțat în Programul de lucru pentru 2011 adoptat de
Comisia Europeană.
Informații cu privire la această cerere de propuneri sunt disponibile pe site-ul web al Direcției Generale
Mobilitate și Transporturi:
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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