C 232/6

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

V
(Nuomonės)
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EUROPOS KOMISIJA
2013 m. kvietimas teikti paraiškas – EAC/S07/12
Mokymosi visą gyvenimą programa (MVGP)
(2012/C 232/04)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis kvietimas teikti paraiškas yra grindžiamas 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu, kuriuo nustatoma Mokymosi visą gyvenimą programa (Sprendimas Nr. 1720/2006/EB) (1).
Programa apima 2007–2013 m. laikotarpį. Konkretūs Mokymosi visą gyvenimą programos tikslai išvardyti
minėto sprendimo 1 straipsnio 3 dalyje.
2. Tinkamumo kriterijai
Mokymosi visą gyvenimą programa taikoma visiems visų rūšių švietimo ir profesinio rengimo lygiams ir
skirta visiems Sprendimo 4 straipsnyje išvardytiems subjektams.
Mokymosi visą gyvenimą programos dalyviai turi būti įsisteigę vienoje iš šių šalių (2):
— 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse,
— ELPA ir EEE šalyse (Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje),
— šalyse kandidatėse (Kroatijoje (3), Turkijoje),
— Šveicarijoje,
— Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, buvusiojoje Jugoslavijos Respublikos Makedonijoje, Juodkalnijoje,
Serbijoje (tik Sprendimo Nr. 1720/2006/EB priedo A.2 punkte išvardytuose veiksmuose) (4).
Be to, Kroatijos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pareiškėjai turi teisę dalyvauti veiklo
je (5), susijusioje su:
— Comenius, Grundtvig, Erasmus ir Leonardo da Vinci (parengiamieji vizitai),
(1) 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1720/2006/EB, nustatantis veiksmų programą
mokymosi visą gyvenimą srityje (http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:
0068:LT:PDF), ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1357/2008/EB,
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1720/2006/EB (http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2008:350:0056:0057:LT:PDF).
(2) Išskyrus programą Jean Monnet, kuri skirta viso pasaulio aukštojo mokslo institucijoms.
(3) Kroatija turėtų tapti Europos Sąjungos valstybe nare 2013 m. liepos 1 d.
(4) Albanija, Bosnija ir Hercegovina bei Juodkalnija dalyvaus šiame kvietime teikti paraiškas tik tuo atveju, jei bus
pasirašytas Komisijos ir atitinkamos šalies kompetentingų valdžios institucijų susitarimo memorandumas. Jei susita
rimo memorandumas nebuvo pasirašytas iki mėnesio, kurį priimtas sprendimas dėl dotacijos skyrimo, pirmos dienos,
atitinkamos šalies dalyviams finansavimas neskiriamas ir jie neįskaičiuojami į konsorciumų ir partnerystės organizacijų
dalyvių skaičių.
(5) Bandomuosiuose projektuose, finansuojamuose pagal ES Pasirengimo narystei pagalbos priemonę.
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— Comenius ir Grundtvig (mokymas darbo vietoje),
— Grundtvig (vizitai ir mainai),
— Erasmus (su studijomis susijęs studentų judumas),
— Erasmus personalo judumas (dėstymo vizitai),
— mokomieji vizitai pagal Skersinės programos 1 pagrindinę veiklą,
— Leonardo da Vinci (judumas).
Pagal Sprendimo, kuriuo nustatoma Mokymosi visą gyvenimą programa, 14 straipsnio 2 dalį programų
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig daugiašaliuose projektuose ir tinklų veikloje bei Skersinės
programos pagrindinėje veikloje taip pat gali dalyvauti trečiųjų šalių partneriai, kurie pagal minėto spren
dimo 7 straipsnį nedalyvauja Mokymosi visą gyvenimą programoje. Išsamesnės informacijos apie susijusią
veiklą ir dalyvavimo sąlygas pateikta 2013 m. Mokymosi visą gyvenimą programos vadove.
3. Biudžetas ir projektų trukmė
Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 1 276 mln. EUR.
Teikiamos paramos dydis ir projektų trukmė skirsis; tai priklausys nuo tokių veiksnių, kaip projekto tipas ir
dalyvaujančių šalių skaičius.
4. Galutinis paraiškų teikimo terminas
Pagrindiniai terminai:
2012 m. gruodžio 3 d.

Comenius: pavienių moksleivių judumas
Comenius, Grundtvig: mokymas darbo vietoje

pirmasis
terminas

2013 m. sausio 16 d.

kiti terminai

2013 m. balandžio 30 d.
2013 m. rugsėjo 17 d.

Comenius: asistentų praktika

2013 m. sausio 31 d.

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: daugiašaliai
projektai, tinklai ir papildomos priemonės

2013 m. sausio 31 d.

Leonardo da Vinci: daugiašaliai inovacijų perkėlimo projektai

2013 m. sausio 31 d.

Leonardo da Vinci: judumas (įskaitant Leonardo da Vinci
judumo sertifikatą);
Erasmus: intensyvūs kalbų kursai (EILC)

2013 m. vasario 1 d.

Programa Jean Monnet

2013 m. vasario 15 d.

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partnerystė;
Comenius: Comenius Regio partnerystė;
Grundtvig: seminarai

2013 m. vasario 21 d.

Erasmus: intensyvios programos, studentų judumas moky
mosi ir stažuotės tikslais (įskaitant Erasmus konsorciumo
stažuotės sertifikatą) ir darbuotojų judumas (dėstymas ir
darbuotojų mokymas)

2013 m. kovo 8 d.

Grundtvig: asistentų praktika ir vyresnio amžiaus asmenų
savanorystės projektai

2013 m. kovo 28 d.

Skersinė programa: 1 pagrindinė veikla. Mokomieji vizitai pirmasis
terminas

2013 m. kovo 28 d.

antrasis terminas
Skersinė programa: kita veikla

2013 m. spalio 15 d.
2013 m. vasario 28 d.
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Kiekvienai šaliai atskirai nustatyti paraiškų dėl vizitų ir mainų pagal programą Grundtvig ir parengiamųjų
vizitų pagal visas sektorių programas teikimo terminai. Žr. savo šalies atitinkamos nacionalinės agentūros
svetainę.
5. Daugiau informacijos
Visą dokumento „Mokymosi visą gyvenimą programa. 2011–2013 m. bendrasis kvietimas teikti paraiškas.
2013 m. strateginiai prioritetai“ tekstą, 2013 m. Mokymosi visą gyvenimą programos vadovą ir informaciją
apie paraiškos formas galima rasti internete adresu: http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-onthe-llp_en.htm
Paraiškos turi atitikti visas kvietimo ir Mokymosi visą gyvenimą programos vadovo išsamaus teksto sąlygas
ir turi būti teikiamos nurodyta forma.
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