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1. Mål og beskrivelse
Denne indkaldelse af forslag bygger på den afgørelse om det handlingsprogram for livslang læring, der blev
vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 15. november 2006 (afgørelse nr. 1720/2006/EF) (1).
Programmet dækker perioden 2007 til 2013. De specifikke målsætninger for programmet for livslang
læring er beskrevet i afgørelsens artikel 1, stk. 3.
2. Støtteberettigelse
Programmet for livslang læring henvender sig til alle uddannelses- og erhvervsuddannelsestyper og -niveauer
og er tilgængeligt for de organisationer, som er nævnt i afgørelsens artikel 4.
Ansøgerne skal være etableret i ét af følgende lande (2):
— EU's 27 medlemsstater
— EFTA/EØS-landene: Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz
— kandidatlande: Kroatien og Tyrkiet.
I overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i afgørelsen om programmet for livslang læring er multilaterale
projekter og netværk under Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig og hovedaktiviteterne i det
tværgående program også åbne for partnere fra tredjelande, som ikke allerede deltager i programmet for
livslang læring på grundlag af artikel 7 i afgørelsen. Der henvises til »LLP Guide 2012« for nærmere
oplysninger om de pågældende foranstaltninger og de nærmere regler for deltagelse.
3. Projektbudget og -varighed
Det samlede budget til denne indkaldelse anslås til 1 140 mio. EUR.
Støttebeløbenes størrelse og projekternes varighed vil variere alt efter projekttype, antal involverede lande
osv.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for
livslang læring (http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:DA:PDF) og
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1357/2008/EF af 16. december 2008 om ændring af afgørelse nr.
1720/2006/EF om et handlingsprogram for livslang læring (http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:DA:PDF).
(2) Undtagen Jean Monnet-programmet, som er åbent for højere læreanstalter i hele verden.
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4. Frist for indsendelse af ansøgninger
De vigtigste frister er:
Comenius: Individuel elevudveksling

1. december 2011

Comenius, Grundtvig: Efter- og videreuddannelse
første frist

16. januar 2012

senere frister

30. april 2012
17. september 2012

Comenius: Assistentophold

31. januar 2012

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Multilaterale
projekter, netværk og ledsageforanstaltninger

2. februar 2012

Leonardo da Vinci: Multilaterale innovationsoverførselsprojekter

2. februar 2012

Leonardo da Vinci: Mobilitet (herunder Leonardo da Vincimobilitetscertifikatet)
Erasmus: Intensive sprogkurser (EILC)

3. februar 2012

Jean Monnet-programmet

15. februar 2012

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partnerskaber
Comenius: Regio-partnerskaber
Grundtvig: Workshopper

21. februar 2012

Erasmus: Intensive programmer, studerendes mobilitet —
studie- og praktikantophold (herunder Erasmus-certifikater til
konsortier, der tilrettelægger praktikantophold) — og mobilitet
for undervisere og andet personale (undervisningsophold og
personaleuddannelse)

9. marts 2012

Grundtvig: Assistentophold, projekter vedrørende frivilligt
arbejde for seniorer

30. marts 2012

Det tværgående program: Hovedaktivitet 1 — studiebesøg
første frist

30. marts 2012

anden frist

12. oktober 2012

Det tværgående program: alle andre aktiviteter

1. marts 2012

For Grundtvig-besøg og -udvekslinger og forberedende besøg under alle sektorprogrammer, er der flere
frister, der er specifikke for hvert enkelt land. Der henvises til hjemmesiden for det relevante nationale
kontor i dit land.
5. Yderligere oplysninger
Den fulde ordlyd af indkaldelsen af forslag under programmet for livslang læring 2011-2013 — strategiske
prioriteringer 2012 samt programvejledningen for programmet for livslang læring 2011 og oplysninger om
ansøgningsskemaerne kan findes på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.
htm
Ansøgningerne skal overholde alle bestemmelser i indkaldelsen og programvejledningen for programmet for
livslang læring og skal indgives på det relevante ansøgningsskema.

