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(2012/C 232/04)
1. Ciele a opis
Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z rozhodnutia prijatého Európskym parlamentom a Radou
15. novembra 2006 (rozhodnutie č. 1720/2006/ES), ktorým sa ustanovuje program celoživotného vzdelá
vania (1). Program sa vzťahuje na obdobie rokov 2007 až 2013. Konkrétne ciele programu celoživotného
vzdelávania sú uvedené v článku 1 ods. 3 uvedeného rozhodnutia.
2. Oprávnenosť
Program celoživotného vzdelávania sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, odborného vzdelávania
a odbornej prípravy a je dostupný pre všetky subjekty uvedené v článku 4 daného rozhodnutia.
Do programu celoživotného vzdelávania sa môžu zapojiť žiadatelia s bydliskom v jednej z týchto krajín (2):
— 27 členských štátov Európskej únie,
— krajiny EHP/EZVO: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
— kandidátske krajiny: Chorvátsko (3), Turecko,
— Švajčiarsko,
— Albánsko, Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko (len
pri akciách v rámci programov uvedených v bode 2 časti A prílohy k nariadeniu č. 1720/2006/ES) (4).
Žiadatelia z bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko sú okrem toho oprávnení na tieto akcie (5):
— prípravné návštevy v rámci programov Comenius, Grundtvig, Erasmus a Leonardo da Vinci,
(1) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný
program v oblasti celoživotného vzdelávania http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2006:327:0045:0068:EN:PDF a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1357/2008/ES zo 16. decembra
2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1720/2006/ES: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF
(2) S výnimkou programu Jean Monnet, ktorý je otvorený pre inštitúcie vyššieho vzdelávania na celom svete.
(3) Chorvátsko by sa malo stať členským štátom Európskej únie 1. júla 2013.
(4) Účasť Albánska, Bosny a Hercegoviny a Čiernej Hory na tejto výzve na predloženie návrhov podlieha podpísaniu
memoranda o porozumení medzi Komisiou a príslušnými orgánmi každej z uvedených krajín. Ak memorandum
nebude podpísané do prvého dňa mesiaca, v ktorom sa rozhodlo o udelení grantu, účastníkom z danej krajiny sa
neposkytne finančná podpora a nebudú zohľadnení, pokiaľ ide o minimálnu veľkosť konzorcii/partnerstiev.
(5) V súvislosti s pilotnými projektmi financovanými v rámci nástroja predvstupovej pomoci EÚ.
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— odborná príprava popri zamestnaní v rámci programov Comenius a Grundtvig,
— návštevy a výmeny v rámci programu Grundtvig,
— mobilita študentov v rámci štúdií a stáží v rámci programu Erasmus,
— výučbové pobyty a odborná príprava zamestnancov v rámci programu Erasmus,
— študijné návštevy v rámci kľúčovej aktivity 1 prierezového programu,
— mobilita v rámci programu Leonardo da Vinci.
V súlade s článkom 14 ods. 2 rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje program celoživotného vzdelávania, sú
mnohostranné projekty a siete v rámci programov Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig
a kľúčové aktivity prierezového programu otvorené aj partnerom z tretích krajín, ktoré sa ešte nezúčastňujú
na programe celoživotného vzdelávania na základe článku 7 uvedeného rozhodnutia. Podrobné informácie
o príslušných akciách a podmienkach účasti sú k dispozícii v príručke k programu celoživotného vzdelá
vania na rok 2013.
3. Rozpočet a trvanie projektov
Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na túto výzvu, sa odhaduje na 1 276 miliónov EUR.
Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad
typ projektu a počet zúčastnených krajín.
4. Termín na predloženie žiadostí
Hlavné termíny:
3. decembra 2012

Mobilita jednotlivých žiakov v rámci programu Comenius
Comenius, Grundtvig: odborná príprava popri zamestnaní

prvý termín:

16. januára 2013

ďalšie termíny:

30. apríla 2013
17. septembra 2013

Asistentúry v rámci programu Comenius

31. januára 2013

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig: mnoho
stranné projekty, siete a sprievodné opatrenia

31. januára 2013

Leonardo da Vinci: mnohostranné projekty prenosu inovácií

31. januára 2013

Leonardo da Vinci: mobilita (vrátane certifikátu mobility v rámci
programu Leonardo da Vinci);
Erasmus: intenzívne jazykové kurzy (EILC)

1. februára 2013

Program Jean Monnet

15. februára 2013

Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig: partnerstvá;
Comenius: partnerstvá Comenius Regio;
Grundtvig: tvorivé dielne

21. februára 2013

Erasmus: intenzívne programy (IP), mobilita študentov v rámci
štúdií a stáží (vrátane certifikátu konzorcia pre stáže programu
Erasmus) a mobilita zamestnancov (výučbové pobyty a odborná
príprava zamestnancov)

8. marca 2013

Grundtvig: asistentúry, projekty dobrovoľníckej činnosti seniorov

28. marca 2013

Prierezový program: kľúčová aktivita 1 – študijné návštevy

Prierezový program: všetky ostatné činnosti

prvý termín:

28. marca 2013

druhý termín:

15. októbra 2013
28. februára 2013
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Pre návštevy a výmeny v rámci programu Grundtvig a pre prípravné návštevy v rámci všetkých sektorových
programov je niekoľko termínov, ktoré sú špecifické pre každú krajinu. Konkrétne informácie môžete nájsť
na webovej lokalite príslušnej národnej agentúry vo svojej krajine.
5. Podrobnosti
Úplné znenie „Všeobecnej výzvy na predloženie návrhov v rámci programu celoživotného vzdelávania na
roky 2011 – 2013 – strategické priority 2013“ spolu s príručkou k programu celoživotného vzdelávania na
rok 2013 a informáciami o dostupnosti formulárov žiadostí možno nájsť na tejto internetovej adrese: http://
ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky stanovené v úplnom znení výzvy a v príručke k programu
celoživotného vzdelávania a musia byť predložené na poskytnutých predpísaných formulároch.
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