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Ehdotuspyyntö 2012 – EAC/27/11
Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP)
(2011/C 233/06)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämä ehdotuspyyntö perustuu elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta 15 päivänä marras
kuuta 2006 tehtyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 1720/2006/EY (1). Ohjelma kattaa
kauden 2007–2013. Elinikäisen oppimisen ohjelman erityistavoitteet on lueteltu päätöksen 1 artiklan 3
kohdassa.
2. Hakukelpoisuus
Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma kattaa kaikentyyppisen ja -tasoisen yleissivistävän ja ammatillisen
koulutuksen, ja siihen voivat osallistua kaikki päätöksen 4 artiklassa mainitut tahot.
Hakijoiden on oltava sijoittautuneita johonkin seuraavista maista (2):
— Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota,
— ETA-/Efta-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi,
— Ehdokasmaat: Kroatia ja Turkki.
Elinikäisen oppimisen toimintaohjelmasta tehdyn päätöksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti Comenius-,
Erasmus-, Leonardo da Vinci- ja Grundtvig-ohjelmiin kuuluvat monenväliset hankkeet ja verkostot sekä
poikittaisohjelman avaintoimet ovat avoimia myös kumppaneille sellaisista kolmansista maista, jotka eivät
osallistu elinikäisen oppimisen ohjelmaan kyseisen päätöksen 7 artiklan mukaisesti. Elinikäisen oppimisen
ohjelman vuoden 2012 ohjelmaopas sisältää yksityiskohtaiset tiedot asianomaisista toimista ja osallistumis
säännöt.
3. Määrärahat ja hankkeiden kesto
Tämän ehdotuspyynnön rahoitukseen on varattu yhteensä 1 140 miljoonaa EUR.
Myönnettävän tuen määrä ja hankkeiden kesto vaihtelee mm. sen mukaan, millaisesta hankkeesta on kyse ja
kuinka monta maata hankkeeseen osallistuu.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2006/1720/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, elinikäisen
oppimisen toimintaohjelman perustamisesta: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:
0045:0068:FI:PDF ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1357/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta
2008, elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 1720/2006/EY muuttamisesta:
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:FI:PDF
(2) Lukuun ottamatta Jean Monnet -ohjelmaa, johon voivat osallistua korkeakoulut kaikkialta maailmasta.
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4. Määräaika hakemusten jättämiselle
Tärkeimmät määräajat ovat seuraavat:
Comenius: Yksittäisten oppilaiden liikkuvuus

1 päivänä
2011

joulukuuta

Comenius, Grundtvig: Täydennyskoulutus
ensimmäinen määräaika

16 päivänä tammikuuta
2012

myöhemmät määräajat

30 päivänä huhtikuuta
2012
17 päivänä
2012

syyskuuta

Comenius: Avustajapaikat

31 päivänä tammikuuta
2012

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Mo
nenväliset hankkeet, verkostot ja liitännäistoimenpiteet

2 päivänä
2012

helmikuuta

Leonardo da Vinci: Monenväliset hankkeet innovaatioi
den siirtoon

2 päivänä
2012

helmikuuta

Leonardo da Vinci: Liikkuvuus (mukaan luettuna Leo
nardo da Vinci -ohjelman liikkuvuustodistus);
Erasmus-ohjelma: Intensiiviset kielikurssit

3 päivänä
2012

helmikuuta

Jean Monnet -ohjelma

15 päivänä helmikuuta
2012

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Kumppanuu
det;
Comenius: Comenius Regio -yhteistyöhankkeet;
Grundtvig: Työpajat

21 päivänä helmikuuta
2012

Erasmus-ohjelma: Intensiivikurssit, opiskelijoiden liikku
vuus opiskelua ja harjoittelujaksoja varten (mukaan lu
ettuna Erasmus-yhteenliittymän harjoittelutodistus) ja
henkilöstön liikkuvuus (opetustehtävät ja henkilös
tökoulutus)

9 päivänä
2012

Grundtvig: Avustajapaikat, senioreiden vapaaehtoistyö
hankkeet

30 päivänä maaliskuuta
2012

maaliskuuta

Poikittaisohjelma: Avaintoimi 1 – opintovierailut
ensimmäinen määräaika

30 päivänä maaliskuuta
2012

toinen määräaika

12 päivänä
2012

Poikittaisohjelma: kaikki muut toimet

1 päivänä
2012

lokakuuta
maaliskuuta

Grudtvig-ohjelman vierailuille ja vaihdoille ja kaikkien alakohtaisten ohjelmien valmisteleville vierailuille on
useita maakohtaisia määräaikoja. Niistä saa tietoa oman maan kansallisen toimiston verkkosivustolta.
5. Lisätiedot
Elinikäisen oppimisen ohjelmaa koskevan yleisen ehdotuspyynnön 2011–2013 strategisten painopisteiden
2012 lyhentämätön versio, elinikäisen oppimisen ohjelmaa koskeva vuoden 2012 ohjelmaopas ja tietoa
hakulomakkeista on saatavissa seuraavasta internet-osoitteesta: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_
en.htm
Hakemuksissa on noudatettava ehdotuspyynnön lyhentämättömän version ja ohjelmaoppaan ohjeita, ja ne
on laadittava tarkoitukseen varatuille lomakkeille.

