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1. Mål och beskrivning
Denna inbjudan att lämna projektförslag grundar sig på beslutet om inrättande av ett handlingsprogram för
livslångt lärande, vilket antogs av Europaparlamentet och rådet den 15 november 2006 (beslut
2006/1720/EG) (1). Programmet omfattar åren 2007–2013. De särskilda målen i programmet för livslångt
lärande anges i artikel 1.3 i beslutet.
2. Vem får söka?
Programmet för livslångt lärande omfattar alla slag och nivåer av allmän och yrkesinriktad utbildning och är
öppet för alla enheter som anges i artikel 4 i beslutet.
De sökande måste vara etablerade i något av följande länder (2):
— Europeiska unionens 27 medlemsstater (per den 1 januari 2007).
— Efta-/EES-länderna: Island, Liechtenstein, Norge.
— Kandidatländerna: Turkiet.
3. Projektets budget och löptid
Den sammanlagda budgeten för denna inbjudan att lämna projektförslag uppskattas till 901 miljoner euro.
Nivån på bidragen samt projektens löptid kan komma att variera, beroende på sådana faktorer som typ av
projekt och antal medverkande länder.
4. Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag för respektive programdel är följande:
Erasmus University Charter

30 november 2007

Comenius, Grundtvig: Rörlighet

31 januari 2008

Leonardo da Vinci: Rörlighet

8 februari 2008

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partnerskap

15 februari 2008

Jean Monnet-programmet

15 februari 2008

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Multilaterala projekt,
nätverk och kompletterande åtgärder

29 februari 2008

Erasmus: Rörlighet

14 mars 2008

Leonardo da Vinci: Multilaterala projekt för överföring av innovation

14 mars 2008

Övergripande programmet

31 mars 2008

5. Fullständiga uppgifter
Den fullständiga texten till inbjudan att lämna projektförslag samt ansökningsblanketter och handledning för
sökande finns på följande Internet-adress:
http://ec.europa.eu/llp
Ansökningarna måste uppfylla alla villkoren i den fullständiga texten och lämnas in på avsedd blankett.

(1) EUT L 327, 24.11.2006, s. 45.
(2) Med undantag för Jean Monnet-programmet som högskolor i hela världen kan delta i.

