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Πρόγραμμα «Για τη διά βίου μάθηση» — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008
(ΓΔ EAC/30/07)
(2007/C 230/05)
1. Στόχοι και περιγραφή
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση για τη θέσπιση του προγράμματος για τη
διά βίου μάθηση, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 15 Νοεμβρίου 2006
(απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ) (1). Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 2007-2013. Οι συγκεκριμένοι στόχοι
του προγράμματος για τη διά βίου μάθηση αναφέρονται στο άρθρο 1.3 της απόφασης.
2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση καλύπτει όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης και απευθύνεται σε όλους όσοι αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μια από τις ακόλουθες χώρες (2):
— τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από 1 Ιανουαρίου 2007),
— τις χώρες ΕΖΕΣ και τις χώρες του ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
— τις υποψήφιες χώρες: Τουρκία.
3. Προϋπολογισμός και διάρκεια των σχεδίων
Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση εκτιμάται σε 901 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν καθώς και η διάρκεια των σχεδίων διαφέρουν σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των συμμετεχουσών χωρών.
4. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων
Οι κύριες προθεσμίες είναι οι ακόλουθες:
Πανεπιστημιακός χάρτης Erasmus

30 Νοεμβρίου 2007

Comenius, Grundtvig: Κινητικότητα

31 Ιανουαρίου 2008

Leonardo da Vinci: Κινητικότητα

8 Φεβρουαρίου 2008

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Συμπράξεις

15 Φεβρουαρίου 2008

Πρόγραμμα Jean Monnet

15 Φεβρουαρίου 2008

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Πολυμερή σχέδια, δίκτυα
και συνοδευτικά μέτρα

29 Φεβρουαρίου 2008

Erasmus: Κινητικότητα

14 Μαρτίου 2008

Leonardo da Vinci: Πολυμερή σχέδια μεταφοράς καινοτομίας

14 Μαρτίου 2008

Εγκάρσιο πρόγραμμα

31 Μαρτίου 2008

5. Περισσότερες πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, μαζί με τα έντυπα αιτήσεων και τις οδηγίες για τους
υποψηφίους, διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση του Διαδικτύου:
http://ec.europa.eu/llp
Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πλήρες κείμενο και να υποβληθούν μέσω
των προβλεπόμενων εντύπων.

(1) ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 45.
(2) Με εξαίρεση το πρόγραμμα «Jean Monnet», στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλου του
κόσμου.

