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EVROPSKA KOMISIJA
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EAC/13/11
Omrežje evropskih politik za izvajanje ključnih kompetenc v šolskem izobraževanju
(2011/C 180/15)
1. Cilji in opis
Splošni cilj razpisa je vzpostavitev vseevropskega omrežja zadevnih organizacij v državah, ki sodelujejo v
programu vseživljenjsko učenje. Cilj vseevropskega omrežja je razvoj strateškega svetovanja za izvajanje
priporočila iz leta 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje v šolah. Namenjen naj bi bil
vprašanjem iz sporočila iz novembra 2009 „Ključne kompetence za spreminjajoči se svet“ (1) in spodbujanju
sodelovanja na visoki ravni med oblikovalci politik v državah članicah, pristojnimi za ključna področja pri
razvoju šolstva.
Omrežje naj bi tako povezalo organizacije, raziskovalce in zainteresirane skupine, katerih strokovno
področje zanimanja zajema razvoj učnega načrta, izobraževanje učiteljev, ocenjevanje in ovrednotenje,
podporo učenju in katero koli področje, ki bi lahko bilo ključno za razvoj usklajene politike za spodbujanje
ključnih kompetenc.
Omrežje bi moralo preučiti in dajati priporočila, kako lahko politike pomagajo šolam, da vsem udeležencem
učnega procesa omogočijo boljši razvoj ključnih kompetenc iz navedenega priporočila.
2. Komu je razpis namenjen
Na ta razpis za zbiranje predlogov se lahko prijavijo ministrstva za šolstvo in drugi javni organi, kot npr.
organi, pristojni za učni načrt, izobraževanje učiteljev, ocenjevanje in ovrednotenje, raziskovalna središča in
univerze, ustanove in združenja, ki so pravne osebe in imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu
vseživljenjsko učenje (2).
3. Proračun in trajanje
Okvirna pogodba bo trajala od leta 2012 do leta 2014.
Skupni proračun za sofinanciranje tega omrežja za leto 2012 znaša 500 000 EUR. Finančna pomoč Komi
sije ne sme presegati 75 % vseh upravičenih stroškov.
Projekti lahko trajajo največ 36 mesecev.
4. Rok
Vloge je treba Komisiji poslati najpozneje do 30. septembra 2011.
(1) COM(2009) 640 konč.
(2) Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o uvedbi akcijskega programa na
področju vseživljenjskega učenja.
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5. Dodatne informacije
Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov in obrazci za vlogo so na voljo v angleščini na spletišču:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Vloge se oddajo na ustreznem obrazcu in morajo ustrezati zahtevam iz celotnega besedila razpisa.

Razpis za zbiranje predlogov – MOVE/SUB/01-2011 o varnosti v cestnem prometu
(2011/C 180/16)
Evropska komisija namerava dodeliti subvencije v skupnem okvirnem znesku 1 000 000 EUR za spodbu
janje varnosti v cestnem prometu, kot je napovedala v delovnem programu, ki ga je sprejela za leto 2011.
Informacije o razpisu za zbiranje predlogov so na voljo na spletni strani Generalnega direktorata za
mobilnost in promet:
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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