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Програма „Обучение през целия живот“ — Покана за предоставяне на предложения 2008 г.
(DG EAC/30/07)
(2007/C 230/05)
1. Цели и описание
Настоящата покана за предоставяне на предложения се основава на решението, с което се създава програмата
„Обучение през целия живот“, прието от Европейския парламент и Съвета на 15 ноември 2006 г. (Решение
№ 1720/2006/ЕО) (1). Програмата обхваща периода от 2007 г. до 2013 г. Конкретните цели на програмата
„Обучение през целия живот“ са изброени в член 1, параграф 3 от решението.
2. Условия за кандидатите
Програмата „Обучение през целия живот“ се отнася за всички видове и равнища на образованието и професионалното образование и обучение, и е достъпна за всички субекти, изброени в член 4 от решението.
Участниците трябва да бъдат установени в една от следните страни (2):
— 27-те страни от Европейския съюз (считано от 1 януари 2007 г.),
— страните от ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,
— страни-кандидатки: Турция.
3. Бюджет и продължителност на проектите
Общият бюджет, предоставен за тази покана, е оценен на 901 милиона EUR.
Размерът на предоставените безвъзмездни средства, а така също продължителността на проектите, варират в
зависимост от такива фактори, каквито са видът на проекта и броят на включените страни.
4. Срок за подаване на заявленията
Основните срокове са:
Харта на „Еразмус“ университет

30 ноември 2007 г.

„Комениус“, „Грундвиг“: Мобилност

31 януари 2008 г.

„Леонардо да Винчи“: Мобилност

8 февруари 2008 г.

„Комениус“, „Леонардо да Винчи“, „Грундвиг“: Партньорства

15 февруари 2008 г.

Програма „Жан Моне“

15 февруари 2008 г.

„Комениус“, „Еразмус“, „Леонардо да Винчи“, „Грундвиг“: Многостранни
проекти, мрежи и съпътстващи мерки

29 февруари 2008 г.

„Еразмус“: Мобилност

14 март 2008 г.

„Леонардо да Винчи“: Трансфер на многостранни иновационни проекти

14 март 2008 г.

Широкообхватна програма

31 март 2008 г.

5. Допълнителна информация
Пълният текст на поканата за предоставяне на предложения, заедно с формулярите за заявяване на участие и
ръководството за участие могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/llp
Заявленията трябва да отговарят на всички условия в пълния текст и да бъдат подадени като се използват
предоставените за целта формуляри.

(1) OВ L 327, 24.11.2006 г., стp. 45.
(2) С изключение на програмата „Жан Моне“, която е достъпна за институции в областта на висшето образование от целия свят.

