9.8.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012 — EAC/27/11
Πρόγραμμα διά βίου μάθησης (LLP)
(2011/C 233/06)
1. Στόχοι και περιγραφή
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση για τη θέσπιση προγράμματος διά βίου
μάθησης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 15 Νοεμβρίου 2006 (απόφαση
αριθ. 1720/2006/ΕΚ) (1). Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 2007-2013. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προ
γράμματος για τη διά βίου μάθηση παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της απόφασης.
2. Επιλεξιμότητα
Το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση καλύπτει όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και απευθύνεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4
της απόφασης:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μία από τις ακόλουθες χώρες (2):
— 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— χώρες ΕΖΕΣ και ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία
— υποψήφιες χώρες: Κροατία και Τουρκία
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της απόφασης για τη θέσπιση του LLP, επιτρέπεται η συμμετοχή στα
πολυμερή σχέδια και δίκτυα στα πλαίσια των Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci και Grundtvig και στις
βασικές δραστηριότητες του εγκαρσίου προγράμματος επίσης σε εταίρους από τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν
ήδη στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης βάσει του άρθρου 7 της απόφασης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να
ανατρέξουν στον οδηγό του LLP του 2012 για τις λεπτομέρειες των συγκεκριμένων δράσεων και τις διατυπώσεις
συμμετοχής.
3. Προϋπολογισμός και διάρκεια των σχεδίων
Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση εκτιμάται σε 1 140 εκατομμύρια
ευρώ.
Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν, καθώς και η διάρκεια των σχεδίων διαφέρουν σε συνάρτηση με
παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των συμμετεχουσών χωρών.
(1) Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη
θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF και απόφαση αριθ. 1357/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1720/2006/EK: http://eur-lex.
europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF
(2) Με εξαίρεση το πρόγραμμα Jean Monnet, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από
ολόκληρο τον κόσμο.
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4. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων
Οι κύριες προθεσμίες είναι οι ακόλουθες:
Κινητικοτητα μεμονωμένων μαθητών στο πλαίσιο του Come
nius

1 Δεκεμβρίου 2011

Comenius, Grundtvig: Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση
πρώτη προθεσμία

16 Ιανουαρίου 2012

περαιτέρω προθεσμίες

30 Απριλίου 2012
17 Σεπτεμβρίου 2012

Περίοδος άσκησης σε θέση βοηθού στο πλαίσιο του Come
nius

31 Ιανουαρίου 2012

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Πολυ
μερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα

2 Φεβρουαρίου 2012

Leonardo da Vinci: Πολυμερή σχέδια για τη μεταφορά της
καινοτομίας

2 Φεβρουαρίου 2012

Leonardo da Vinci: Κινητικότητα (συμπεριλαμβανομένου του
πιστοποιητικού κινητικότητας Leonardo Da Vinci)
Erasmus: Εντατικά μαθήματα γλωσσών (ΕΜΓΕ)

3 Φεβρουαρίου 2012

Πρόγραμμα Jean Monnet

15 Φεβρουαρίου 2012

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Συμπράξεις·
Comenius: Συμπράξεις Comenius Regio·
Grundtvig: Εργαστήρια

21 Φεβρουαρίου 2012

Erasmus: Εντατικά προγράμματα (IP), κινητικότητα σπουδα
στών για σπουδές και περιόδους άσκησης (συμπεριλαμβανο
μένου του πιστοποιητικού περιόδου άσκησης κοινοπραξίας
Erasmus) και κινητικότητα προσωπικού (διδακτικό έργο και
εκπαίδευση προσωπικού)·

9 Μαρτίου 2012

Grundtvig: Περίοδοι άσκησης σε θέση βοηθού, σχέδια εθελο
ντισμού για ηλικιωμένα άτομα

30 Μαρτίου 2012

Εγκάρσιο πρόγραμμα: Βασική δραστηριότητα 1 — Εκπαιδευ
τικές επισκέψεις
πρώτη προθεσμία

30 Μαρτίου 2012

δεύτερη προθεσμία

12 Οκτωβρίου 2012

Εγκάρσιο πρόγραμμα: όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες:

1 Μαρτίου 2012

Για τις επισκέψεις και τις ανταλλαγές στο πλαίσιο του Grundtvig και για τις προπαρασκευαστικές επισκέψεις στο
πλαίσιο όλων των τομεακών προγραμμάτων υπάρχουν διάφορες προθεσμίες ειδικά για κάθε χώρα. Τα ενδιαφερό
μενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο του αρμόδιου εθνικού φορέα στη χώρα τους.
5. Αναλυτικά στοιχεία
Το πλήρες κείμενο της «Γενικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2011-2013 LLP — στρατηγικές προτεραι
ότητες», μαζί με τον «Οδηγό του προγράμματος LLP 2011» και τις πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των
αιτήσεων υποψηφιότητας μπορούν να βρεθούν στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: http://ec.europa.eu/
education/llp/doc848_en.htm
Οι αιτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με όλους τους όρους του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης και του
οδηγού του προγράμματος LLP και να υποβληθούν στα σωστά έντυπα που παρέχονται.

