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„Mokymosi visą gyvenimą“ programa. — Kvietimas teikti paraiškas 2008 m.
(DG EAC/30/07)
(2007/C 230/05)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis kvietimas teikti paraiškas yra pagrįstas 2006 m. lapkričio 15 d. priimtu Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu, kuriuo nustatoma Mokymosi visą gyvenimą programa (Sprendimas Nr. 1720/2006/EB) (1).
Programa apima 2007–2013 metų laikotarpį. Konkretūs Mokymosi visą gyvenimą programos tikslai išvardyti minėto sprendimo 1 straipsnio 3 dalyje.
2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Mokymosi visą gyvenimą programa taikoma visų lygių visoms švietimo, profesinio rengimo ir mokymo
rūšims ir yra skirta visiems subjektams, išvardytiems minėto sprendimo 4 straipsnyje.
Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš šių šalių (2):
— 27 Europos Sąjungos šalyse (2007 m. sausio 1 d. duomenimis);
— ELPA ir EEE šalyse (Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje);
— šalyse kandidatėse (Turkijoje).
3. Biudžetas ir projektų trukmė
Bendras projektams skirtas biudžetas yra 901 milijonas EUR.
Suteikiamos paramos dydis ir projektų trukmė skirsis, priklausomai nuo tokių veiksnių, kaip projekto tipas
ar dalyvaujančių šalių skaičius.
4. Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Pagrindiniai terminai:
Erasmus universitetų chartija

2007 m. lapkričio 30 d.

Comenius, Grundtvig: mobilumas

2008 m. sausio 31 d.

Leonardo da Vinci: mobilumas

2008 m. vasario 8 d.

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig (partnerystės)

2008 m. vasario 15 d.

Jean Monnet programa

2008 m. vasario 15 d.

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

2008 m. vasario 29 d.

Erasmus: mobilumas

2008 m. kovo 14 d.

Leonardo da Vinci (naujovių perdavimo daugiašaliai projektai)

2008 m. kovo 14 d.

Skersinė programa

2008 m. kovo 31 d.

5. Visa informacija
Visą kvietimo teikti paraiškas tekstą ir paraiškos formas bei gaires pareiškėjams galima rasti šiuo adresu internete:
http://ec.europa.eu/llp
Paraiškos turi atitikti visas pilno kvietimo teksto sąlygas ir turi būti pateiktos nurodyta forma.

(1) OL L 327, 2006 11 24, p. 45.
(2) Išskyrus Jean Monnet programą, kuri yra skirta viso pasaulio aukštojo mokslo institucijoms

