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1. Doelstellingen en beschrijving
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op het besluit tot vaststelling van het programma
Een Leven Lang Leren, dat op 15 november 2006 door het Europees Parlement en de Raad is goedgekeurd
(Besluit nr. 1720/2006/EG) (1). Dit programma bestrijkt de periode 2007-2013. De specifieke doelstellingen
van het programma Een Leven Lang Leren worden opgesomd in artikel 1, lid 3, van het besluit.
2. In aanmerking komende aanvragers
Het programma Een Leven Lang Leren is van toepassing op alle typen en niveaus van onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en is toegankelijk voor alle entiteiten die in artikel 4 van het besluit worden genoemd.
De aanvragers moeten in een van de volgende landen gevestigd zijn ( 2):
— de 27 lidstaten van de Europese Unie (vanaf 1 januari 2007);
— de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;
— de kandidaat-lidstaat: Turkije.
3. Begroting en duur van de projecten
Het totale budget dat voor deze oproep is uitgetrokken, wordt geraamd op 901 miljoen EUR.
De hoogte van de toegekende subsidies en de duur van de projecten varieert, afhankelijk van factoren als het
type project en het aantal betrokken landen.
4. Termijn voor de indiening van de aanvragen
De belangrijkste uiterste data zijn:
Erasmus University Charter

30 november 2007

Comenius, Grundtvig: Mobiliteit

31 januari 2008

Leonardo da Vinci: Mobiliteit

8 februari 2008

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partnerschappen

15 februari 2008

Jean Monnetprogramma

15 februari 2008

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Multilaterale projecten;
netwerken en flankerende maatregelen

29 februari 2008

Erasmus: Mobiliteit

14 maart 2008

Leonardo da Vinci: Multilaterale projecten voor de overdracht van vernieuwingen

14 maart 2008

Transversaal programma

31 maart 2008

5. Volledige informatie
De volledige tekst van de oproep tot het indienen van voorstellen, de aanvraagformulieren en de Leidraad
voor aanvragers kunnen worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://ec.europa.eu/llp
De aanvragen moeten in overeenstemming zijn met alle bepalingen van de integrale tekst van de oproep en
worden ingediend aan de hand van het daartoe bestemde formulier.

(1) PB L 327 van 24.11.2006, blz. 45.
(2) Behalve voor het Jean Monnetprogramma, dat voor hogeronderwijsinstellingen uit de hele wereld openstaat.

