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1. Mērķi un apraksts
Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pamatā ir lēmums, ar ko izveido mūžizglītības programmu un ko
2006. gada 15. novembrī pieņēma Eiropas Parlaments un Padome (Lēmums Nr. 1720/2006/EK) (1).
Programma paredzēta laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam. Mūžizglītības programmas konkrētie
mērķi ir izklāstīti lēmuma 1. panta 3. punktā.
2. Atbilstība
Mūžizglītības programma attiecas uz visiem izglītības, profesionālās izglītības un apmācības veidiem un
līmeņiem, un tā ir pieejama visām fiziskām un juridiskām personām, kas uzskaitītas lēmuma 4. pantā.
Dalībai Mūžizglītības programmā var pieteikties pretendenti, kas reģistrēti vienā no šīm valstīm (2):
— Eiropas Savienības 27 dalībvalstis,
— EBTA/EEZ valstis; Islande, Lihtenšteina, Norvēģija,
— kandidātvalstis Horvātija (3) un Turcija,
— Šveice,
— Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija
(tikai attiecībā uz tām programmas darbībām, kas noteiktas Lēmuma Nr. 1720/2006/EK (4) pielikuma
A2. punktā).
Turklāt pretendenti no bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas ir tiesīgi pretendēt uz šadām darbī
bām (5):
— Comenius, Grundtvig, Erasmus un Leonardo da Vinci sagatavošanas braucieni,
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmums Nr. 1720/2006/EK, ar ko izveido rīcības
programmu mūžizglītības jomā (http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:
LV:PDF) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Lēmums Nr. 1357/2008/EK, ar kuru groza
Lēmumu Nr. 1720/2006/EK (http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:LV:
PDF).
(2) Izņemot programmu Jean Monnet, kas ir pieejama augstākās izglītības iestādēm visā pasaulē.
(3) Paredzams, ka 2013. gada 1. jūlijā Horvātija kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti.
(4) Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas un Melnkalnes dalību šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus nosaka Saprašanās
memorands starp Komisiju un attiecīgi katras no šo valstu kompetentajām iestādēm. Ja Saprašanās memorands nav
parakstīts līdz tā mēneša pirmajai dienai, kurā pieņemts lēmums par dotācijas piešķiršanu, minēto valstu dalībniekiem
finansējumu nepiešķirs, un tos neņems vērā attiecībā uz konsorciju/partnerību minimālo lielumu.
(5) Saistībā ar izmēģinājumu projektiem, ko finansē saskaņā ar ES pirmspievienošanās atbalsta instrumentu (IPA).
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— Comenius un Grundtvig kvalifikācijas celšana,
— Grundtvig mācību braucieni un apmaiņa,
— Erasmus studentu mobilitāte mācībām,
— Erasmus personāla mobilitāte – pasniedzēju komandējumi,
— Mācību braucieni transversālās programmas 1. galvenajā darbībā,
— Leonardo da Vinci mobilitāte.
Saskaņā ar mūžizglītības programmas izveides lēmuma 14. panta 2. punktu Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci, Grundtvig daudzpusējos projektos un sadarbības tīklos un transversālās programmas galvenajās
darbībās var piedalīties arī partneri no trešām valstīm, kuri vēl nepiedalās mūžizglītības programmā saskaņā
ar lēmuma 7. pantu. Lai gūtu sīkāku informāciju par attiecīgajām darbībām un dalības nosacījumiem, skatīt
Mūžizglītības programmas ceļvedi 2013.
3. Projektu budžets un ilgums
Kopējais budžets, kas paredzēts šim uzaicinājumam, ir EUR 1 276 miljoni.
Piešķirto dotāciju apjoms un projektu ilgums atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta veids un
iesaistīto valstu skaits.
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Svarīgākie termiņi ir šādi.
2012. gada 3. decem
bris

Comenius, atsevišķu skolēnu mobilitāte
Comenius, Grundtvig: apmācība darbā

pirmais termiņš

2013. gada 16. janvā
ris

nākamie termiņi

2013. gada 30. aprīlis
2013.
gada
17.
septembris

Comenius, asistentūras

2013. gada 31. janvā
ris

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: daudzpusēji
projekti, tīkli un saistītie pasākumi

2013. gada 31. janvā
ris

Leonardo da Vinci: daudzpusēji projekti inovāciju nodošanai

2013. gada 31. janvā
ris

Leonardo da Vinci: mobilitāte (tostarp Leonardo da Vinci mobili
tātes sertifikāts)
Erasmus: intensīvie valodu kursi (EILC)

2013. gada 1. februā
ris

Jean Monnet programma

2013. gada 15. februā
ris

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partnerības;
Comenius: Comenius Regio partnerības;
Grundtvig: semināri

2013. gada 21. februā
ris

Erasmus: intensīvās programmas (IP), Studentu mobilitāte –
studijas un prakse (ieskaitot konsorcija sertifikātu Erasmus prak
sei) un personāla mobilitāte (pasniedzēju komandējumi un
personāla apmācība)

2013. gada 8. marts

Grundtvig: asistentūras, projekti vecāka gadagājuma brīvprātīga
jiem

2013. gada 28. marts

Transversālā programma: galvenā darbība Nr. 1 – mācību brau pirmais termiņš
cieni
otrais termiņš

2013. gada 28. marts

Transversālā programma: pārējās darbības

2013. gada 28. februā
ris

2013. gada 15. oktob
ris
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Mācību braucieniem un apmaiņai un gatavošanās mācību braucieniem programmā Grundtvig visās nozaru
programmās ir vairāki, katrai valstij atsevišķi termiņi. Skatīt attiecīgās valsts aģentūras tīmekļa vietni.
5. Plašāka informācija
“Mūžizglītības programmas vispārīgs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2011.–2013. gadam – stratēģiskās
prioritātes 2013” pilns teksts, “Mūžizglītības programmas ceļvedis 2013” un pieteikuma veidlapas ir pieejami
šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
Pieteikumiem jāatbilst visām prasībām, kas minētas uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pilnajā tekstā un
Mūžizglītības programmas ceļvedī, un tos iesniedz, aizpildot pareizās veidlapas.
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