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1. Mērķi un apraksts
Šī 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 uzskaitīti lēmuma 1. panta 3. punktā.
2. Pretendenti, kam ir tiesības iesniegt priekšlikumus
Mūžizglītības programma attiecas uz visiem izglītības, profesionālās izglītības un apmācību veidiem un līmeņiem, un tā ir pieejama visām struktūrām, kas uzskaitītas lēmuma 4. pantā.
Pretendentiem jābūt reģistrētiem vienā no šīm valstīm (2):
— Eiropas Savienības 27 dalībvalstis (no 2007. gada 1. janvāra),
— EBTA un EEZ valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija,
— kandidātvalstis: Turcija.
3. Projektu budžets un ilgums
Kopējais budžets, kas paredzēts šim uzaicinājumam, ir EUR 901 miljoni.
Piešķīrumu apjoms un projektu ilgums var būt atšķirīgs atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta veids un
iesaistīto valstu skaits.
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Galvenie termiņi ir:
Erasmus Universitātes harta

2007. gada 30. novembris

Comenius, Grundtvig: Mobilitāte

2008. gada 31. janvāris

Leonardo da Vinci: Mobilitāte

2008. gada 8. februāris

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partnerības

2008. gada 15. februāris

Programma Jean Monnet

2008. gada 15. februāris

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig. Dauzdpusēji projekti, tīkli un
ar tiem saistītie pasākumi

2008. gada 29. februāris

Erasmus: Mobilitāte

2008. gada 14. marts

Leonardo da Vinci. Jauninājumu nodošana daudzpusējos projektos

2008. gada 14. marts

Transversālā programma

2008. gada 31. marts

5. Pilnīga informācija
Uzaicinājuma pilnīgs teksts, pieteikuma anketas un vadlīnijas pretendentiem ir pieejamas tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/llp.
Pieteikumiem jāatbilst visām pilnīgajā tekstā minētajām prasībām, un tos iesniedz, aizpildot norādītās
anketas.

(1) OV L 327, 24.11.2006., 45. lpp.
(2) Izņemot programmu “Jean Monnet”, kas ir pieejama augstākās izglītības iestādēm visā pasaulē.

