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1. Célkitűzések és leírás
E pályázati felhívás alapját az egész életen át tartó tanulás programjának létrehozásáról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács által 2006. november 15-én elfogadott határozat (1720/2006/EK határozat (1))
képezi. A program a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozik. Az egész életen át tartó tanulás program
jának külön célkitűzéseit a határozat 1. cikkének (3) bekezdése sorolja fel.
2. Támogathatóság
Az egész életen át tartó tanulás programja az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és
szintjére vonatkozik, és a határozat 4. cikkében felsorolt valamennyi jogalany számára elérhető.
Az egész életen át tartó tanulás programja olyan pályázók számára elérhető, akik a következő országok (2)
egyikében rendelkeznek székhellyel:
— az Európai Unió 27 tagállama,
— az EGT- és az EFTA-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia,
— tagjelölt országok: Horvátország (3), Törökország,
— Svájc,
— Albánia, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia (csak az
1720/2006/EK határozat mellékletének A.2. pontjában felsorolt programokra) (4).
A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó pályázók továbbá a következő tevékenységekkel
kapcsolatban támogathatók (5):
— Comenius, Grundtvig, Erasmus és Leonardo da Vinci előkészítő látogatások,
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata (2006. november 15.) az egész életen át tartó tanulás
terén egy cselekvési program létrehozásáról http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2006:327:0045:0068:HU:PDF, valamint az Európai Parlament és a Tanács 1357/2008/EK határozata (2008. december
16.) az 1720/2006/EK határozat módosításáról: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:
350:0056:0057:HU:PDF
(2) A Jean Monnet program kivételével, amely az egész világ felsőoktatási intézményei előtt nyitva áll.
(3) Horvátország várhatóan 2013. július 1-jén válik uniós tagállammá.
(4) Albánia, Bosznia és Hercegovina és Montenegró pályázati felhívásban való részvételének az az előfeltétele, hogy a
Bizottság és az egyes országok illetékes hatóságai egyetértési megállapodást írjanak alá. Ha az odaítélési határozat
hónapjának első napján ilyen egyetértési megállapodást még nem írtak alá, az adott országból származó résztvevők
nem kapnak támogatást, és a konzorciumok/partnerségek minimális mérete szempontjából nem veszik őket figye
lembe.
(5) az uniós előcsatlakozási eszköz keretében finanszírozott kísérleti projektekkel összefüggésben.
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— Comenius és Grundtvig munkahelyi képzés,
— Grundtvig látogatások és csereprogramok,
— Erasmus hallgatói mobilitás tanulmányi céllal,
— Erasmus oktatói mobilitás – oktatási megbízások,
— tanulmányi látogatások a transzverzális program 1. kulcstevékenységének keretében,
— Leonardo da Vinci mobilitás.
Összhangban az egész életen át tartó tanulás programját létrehozó határozat 14. cikkének (2) bekezdésével a
Comenius, az Erasmus, a Leonardo da Vinci, a Grundtvig, valamint a Transzverzális program kulcstevé
kenységei alá tartozó multilaterális projektek és hálózatok nyitva állnak azon harmadik országbeli partnerek
előtt is, amelyek a határozat 7. cikke alapján még nem vesznek részt az egész életen át tartó tanulás
programjában. Kérjük, az érintett programokra és a részvétel módjára vonatkozó részletes információkért
keresse az egész életen át tartó tanulás 2013. évi programjára vonatkozó útmutatót.
3. Költségvetés és a projektek időtartama
Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 1 276 millió EUR.
Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében,
mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.
4. A pályázatok benyújtásának határideje
A főbb határidők a következők:
2012. december 3.

Comenius egyéni diákmobilitás
Comenius, Grundtvig: Munkahelyi képzés

első határidő:

2013. január 16.

további határidők:

2013. április 30.
2013. szeptember 17.

Comenius tanárasszisztensi ösztöndíjak

2013. január 31.

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Multilate
rális projektek, hálózatok és kísérő intézkedések

2013. január 31.

Leonardo da Vinci: Innováció átadására irányuló többoldalú
projektek

2013. január 31.

Leonardo da Vinci: Mobilitás (a Leonardi da Vinci mobilitási
bizonyítványt is beleértve);
Erasmus: Intenzív nyelvi képzések (EILC)

2013. február 1.

Jean Monnet program

2013. február 15.

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partnerségek;
Comenius: Comenius Regio partnerségek;
Grundtvig: Műhelytalálkozók

2013. február 21.

Erasmus: Intenzív programok, hallgatói mobilitás tanulmányok
és szakmai gyakorlat céljából (az Erasmus konzorciumi hite
lesítést is beleértve) és oktatói mobilitás (oktatási megbízások
és személyzeti képzés)

2013. március 8.

Grundtvig: Gyakornokság, 50 éven felüliek önkéntességi
projektjei

2013. március 28.

Transzverzális program: 1. kulcstevékenység – tanulmányutak első határidő:

2013. március 28.

második határidő:
Transzverzális program: minden más tevékenység

2013. október 15.
2013. február 28.
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A Grundtvig szakmai látogatások és cserekapcsolatok, illetve az előkészítő látogatások valamennyi ágazati
programhoz címekhez országonként különböző határidők tartoznak. Kérjük, további információért az
országában működő nemzeti iroda honlapján tájékozódjon.
5. További információk
„Az egész életen át tartó tanulás programja. Általános pályázati felhívás a 2011–2013 közötti időszakra –
Stratégiai prioritások 2013” teljes szövege, az egész életen át tartó tanulás programjára vonatkozó 2013. évi
útmutató, valamint a pályázati űrlapok elérhetőségére vonatkozó információk a következő internetes címen
érhetők el: http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
A pályázatoknak a felhívás és az egész életen át tartó tanulás programjára vonatkozó útmutató teljes
szövegében foglalt valamennyi feltételnek meg kell felelniük, és kizárólag az előírt formanyomtatványon
nyújthatók be.
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