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(2011/C 373/09)
Käesolev addendum täiendab konkursikutset 2011/K 233/06 järgmiselt:

1. Eesmärgid ja kirjeldus
Konkursikutse aluseks on 15. novembril 2006. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr
1720/2006/EÜ, millega luuakse elukestva õppe programm (1). Programm hõlmab ajavahemikku
2007–2013. Elukestva õppe programmi erieesmärgid on loetletud nimetatud otsuse artikli 1 lõikes 3.

2. Abikõlblikkus
Elukestva õppe programmi kohaldatakse hariduse ja kutsehariduse ning kutseõppe kõikide liikide ja tasemete
suhtes ning selles võivad osaleda kõik nimetatud otsuse artiklis 4 loetletud osalised.

Taotlejate asukohariik peab olema üks järgmistest (2):

— Euroopa Liidu 27 liikmesriiki,

— EMP ja EFTA riigid: Island, Liechtenstein, Norra, Šveits;

— kandidaatriigid: Horvaatia ja Türgi.

Lisaks on ka endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja Serbia Vabariigi taotluseesitajad abikõlblikud kõigi
otsuse nr 1720/2006/EÜ lisa punktis A.2 loetletud programmi tegevuste puhul (3).
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1720/2006/EÜ, 15. november 2006, millega luuakse tegevusprogramm
elukestva õppe alal (http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:ET:PDF), ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1357/2008/EÜ, 16. detsember 2008, millega muudetakse otsust nr
1720/2006/EÜ (http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:ET:PDF).
(2) Välja arvatud Jean Monnet’ programmi puhul, mis on avatud kogu maailmas asuvatele kõrgharidusasutustele.
(3) Selle eelduseks on komisjoni ja iga vastava riigi pädeva asutuse vahel allkirjastatav vastastikuse mõistmise memo
randum. Kui vastastikuse mõistmise memorandumit ei ole allkirjastatud selle kuu esimeseks kuupäevaks, kui tehakse
otsus toetuse andmise kohta, ei rahastata kõnealuse riigi osalejaid ning neid ei võeta arvesse konsortsiumide/partner
luste minimaalse suuruse puhul.
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Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi taotlejad võivad osaleda ka järgmistes meetmetes (1):
— Comenius, Grundtvig, Erasmus ja Leonardo da Vinci: ettevalmistavad lähetused;
— Comenius ja Grundtvig: täiendkoolitus;
— Grundtvig: külastused ja vahetused;
— Erasmus: üliõpilaste liikuvus õpinguteks;
— Erasmus: töötajate liikuvus; õpetustöö;
— õppekülastused ristprogrammi põhitegevuse nr 1 alusel;
— Leonardo da Vinci: liikuvus;
Kooskõlas elukestva õppe programmi loomist käsitleva otsuse artikli 14 lõikega 2 on Comeniuse, Erasmuse,
Leonardo da Vinci, Grundtvigi ja horisontaalse programmi põhitegevuse alusel käivitatud mitmepoolsed
projektid ja võrgustikud avatud ka partneritele muudest kolmandatest riikidest. Täpsemat teavet asjaomaste
meetmete ja programmis osalemise tingimuste kohta saab elukestva õppe programmi 2012. aasta juhendist.
3. Eelarve ja projektide kestus
Konkursikutsega seotud kogueelarve on hinnanguliselt 1 141 484 000 eurot.
Antavate toetuste suurus ja projektide kestus võib erineda sõltuvalt projekti liigist ja projekti kaasatud riikide
arvust.
4. Taotluste esitamise tähtaeg
Olulisemad tähtajad on järgmised.

Comenius: õpilaste õpiränne

1. detsember 2011

Comenius, Grundtvig: täiendõpe
esimene tähtaeg:

16. jaanuar 2012

järgmised tähtajad:

30. aprill 2012
17. september 2012

Comenius: praktika

31. jaanuar 2012

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: mitme
poolsed projektid, võrgustikud ja kaasnevad meetmed

2. veebruar 2012

Leonardo da Vinci: innovatsiooni edastamise mitmepoolsed
projektid

2. veebruar 2012

(1) Vastavalt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vahel 21. detsembril 2010 sõlmitud rahas
tamislepingule, mis käsitleb riiklikku programmi ühinemiseelse abi rahastamisvahendi I komponendi (tsentraliseeritud
haldus) kohta aastal 2009 ja millega nähakse ette ELi rahastus projektile 4.3 „Programmide „Elukestev õpe” ja
„Aktiivsed noored” ettevalmistavad meetmed”.
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Leonardo da Vinci: liikuvus (sealhulgas Leonardo da Vinci
õpirände tunnistus);
Erasmus: keeleõppe intensiivkursused

3. veebruar 2012

Jean Monnet’ programm

15. veebruar 2012

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partnerlused;
Comenius: Comenius Regio partnerlused;
Grundtvig: seminarid

21. veebruar 2012

Erasmus: süvendatud programmid, õpilaste liikuvus õppe ja
praktika eesmärgil (sealhulgas Erasmuse konsortsiumide prakti
katunnistus) ning töötajate liikuvus (õpetustöö ja töötajate
koolitus)

9. märts 2012

Grundtvig: praktika, seenioride vabatahtliku töö projektid

30. märts 2012

Horisontaalne programm: põhitegevus nr 1: õppelähetused
esimene tähtaeg:

30. märts 2012

teine tähtaeg:

12. oktoober 2012

Horisontaalne programm: muud meetmed

1. märts 2012

Grundtvigi lähetuste ja vahetuste ning kõikide valdkondlike programmide ettevalmistavate lähetuste jaoks on
igale riigile kehtestatud erinevad tähtajad, mille kohta võite leida teavet oma riigi vastava asutuse veebisaidilt.
5. Üksikasjad
Dokumendi „Elukestva õppe programmi üldine konkursikutse aastateks 2011–2013: strateegilised priori
teedid aastaks 2012” täistekst koos programmi 2012. aasta juhendiga ja teave taotlusvormide kohta on
kättesaadav veebisaidil http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
Taotlused peavad vastama konkursikutse tervikteksti ja programmi juhendis esitatud tingimustele ning nende
esitamiseks tuleb kasutada ettenähtud vormi.

