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ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Inbjudan att lämna förslag 2012 – EAC/27/11
Programmet för livslångt lärande (LLP)
(2011/C 233/06)
1. Syfte och beskrivning
Denna inbjudan att lämna projektförslag grundar sig på beslutet om inrättande av ett handlingsprogram för
livslångt lärande, vilket antogs av Europaparlamentet och rådet den 15 november 2006 (beslut nr
1720/2006/EG) (1). Programmet omfattar åren 2007–2013. De särskilda målen i programmet för livslångt
lärande anges i artikel 1.3 i beslutet.
2. Vem får söka?
Programmet för livslångt lärande omfattar alla slag och nivåer av allmän och yrkesinriktad utbildning och är
öppet för alla enheter som anges i artikel 4 i beslutet.
De sökande måste vara etablerade i något av följande länder (2):
— Europeiska unionens 27 medlemsstater.
— Efta-/EES-länderna: Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz.
— Kandidatländerna: Kroatien, Turkiet.
Enligt artikel 14.2 i beslutet är multilaterala projekt och nätverk inom Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci, Grundtvig och de centrala verksamhetsområdena i det övergripande programmet även öppna för
parter i tredjeländer som inte redan deltar i programmet för livslångt lärande på grundval av artikel 7 i
beslutet. Se 2012 års handledning för programmet för livslångt lärande för närmare uppgifter om de
berörda insatserna och reglerna för deltagande.
3. Budget och projektens löptid
Den sammanlagda budgeten för denna inbjudan att lämna projektförslag uppskattas till 1 140 miljoner
EUR.
Bidragsnivån och projektens varaktighet varierar beroende på sådana faktorer som projekttyp och antal
medverkande länder.
(1) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett
handlingsprogram för livslångt lärande: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:
0045:0068:SV:PDF och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1357/2008/EG av den 16 december 2008 om
ändring av beslut nr 1720/2006/EG: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:
0057:SV:PDF
(2) Med undantag för Jean Monnet-programmet, som högskolor i hela världen kan delta i.
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4. Sista ansökningsdag
De viktigaste tidsfristerna är följande:
Comenius Individuellt elevutbyte

1 december 2011

Comenius, Grundtvig: Fortbildning för anställda
Första tidsfrist

16 januari 2012

Senare tidsfrister

30 april 2012
17 september 2012

Comenius Praktik för blivande och nyutexaminerade lärare

31 januari 2012

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci och Grundtvig: Multi
laterala projekt, nätverk och kompletterande åtgärder

2 februari 2012

Leonardo da Vinci: Multilaterala projekt för överföring av inno
vation

2 februari 2012

Leonardo da Vinci: Rörlighet (inklusive intyg om rörlighet inom
Leonardo da Vinci-programmet);
Erasmus: Intensiva språkkurser (EILC)

3 februari 2012

Jean Monnet-programmet

15 februari 2012

Comenius, Leonardo da Vinci och Grundtvig: Partnerskap;
Comenius: Comenius Regio-partnerskap;
Grundtvig: Workshoppar

21 februari 2012

Erasmus: Intensivprogram (IP), rörlighet för studenter genom
studier eller praktik (inklusive Erasmus-praktikintyg) samt rör
lighet för lärare och administratörer (undervisning och perso
nalfortbildning)

9 mars 2012

Grundtvig: Praktik för blivande och nyutexaminerade lärare,
volontärprojekt för vuxna över 50 år

30 mars 2012

Övergripande programmet: Centralt verksamhetsområde 1 –
studiebesök
Första tidsfrist

30 mars 2012

Andra tidsfrist

12 oktober 2012

Övergripande programmet: Övriga verksamheter

1 mars 2012

Beträffande besök och utbyten inom Grundtvig och förberedande besök inom alla sektorsspecifika program
finns det ett antal tidsfrister beroende på land – se webbplatsen för det nationella programkontoret i ert
land.
5. Ytterligare uppgifter
Den fullständiga texten till ”Programmet för livslångt lärande – inbjudan att lämna projektförslag för
perioden 2011–2013” samt 2012 års vägledning för programmet för livslångt lärande och ansöknings
blanketter finns på följande webbadress: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
Ansökningarna måste uppfylla alla villkor i den fullständiga texten till inbjudan att lämna förslag och
handledningen för programmet för livslångt lärande, och de ska lämnas in på avsedd blankett.

