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1. Eesmärgid ja kirjeldus
Konkursikutse aluseks on 15. novembril 2006. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus,
millega luuakse elukestva õppe programm (otsus nr 1720/2006/EÜ) (1). Programm hõlmab ajavahemikku
2007–2013. Elukestva õppe programmi konkreetsed eesmärgid on loetletud otsuse artikli 1 lõikes 3.

2. Tingimustele vastavad taotlejad
Elukestva õppe programmi kohaldatakse hariduse ja kutsehariduse ning kutseõppe kõikide liikide ja tasemete
suhtes ning selles võivad osaleda kõik otsuse artiklis 4 loetletud asutused.
Taotlejate asukohariik peab olema üks järgmistest (2):
— Euroopa Liidu 27 liikmesriiki (alates 1. jaanuarist 2007);
— EFTA ja EMP riigid: Island, Liechtenstein, Norra;
— kandidaatriigid: Türgi.
3. Eelarve ja projektide kestus
Käesoleva konkursikutsega seotud hinnanguline kogueelarve on 961 miljonit EUR.
Antavate toetuste suurus ja projektide kestus võib märgatavalt erineda, sõltuvalt projekti tüübist ja osalevate
riikide hulgast.

4. Taotluste esitamise tähtaeg
Olulisemad tähtajad on järgmised:
Erasmuse ülikooli harta

28. november 2008

Comenius, Grundtvig: täiendusõpe
— esimene tähtaeg

16. jaanuar 2009

— järgmised tähtajad

30. aprill 2009
15. september 2009

Comenius: assistendikohad

30. jaanuar 2009

(1) http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:327:SOM:EN:HTML
(2) Välja arvatud Jean Monnet' programmi puhul, mis on avatud kõrgharidusasutustele kogu maailmas.
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Leonardo da Vinci: liikuvus (sh Leonardo da Vinci liikuvussertifikaat)
Erasmus: keeleõppe intensiivkursused

6. veebruar 2009

Jean Monnet' programm

13. veebruar 2009

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partnerlused
Comenius: Comenius Regio partnerlused
Grundtvig: õpitoad

20. veebruar 2009

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig:
mitmepoolsed projektid, võrgustikud ja kaasnevad meetmed

27. veebruar 2009

Leonardo da Vinci: innovatsiooni edastamise mitmepoolsed projektid

27. veebruar 2009

Erasmus: süvendatud programmid, üliõpilaste liikuvus õppeks ja praktikaks (sh Erasmuse konsortsiumide praktikasertifikaat) ning töötajate liikuvus (õpetustöö ja töötajate koolitus)

13. märts 2009

Grundtvig: assistendikohad, seenioride vabatahtliku töö projektid

31. märts 2009

Ristprogramm

31. märts 2009

Ristprogramm: põhitegevus nr 1 — õppekülastused

9. aprill 2009

5. Üksikasjad
„Elukestva õppe programmi üldine konkursikutse aastateks 2008–2010: 2009. aasta uuendus — strateegilised prioriteedid” täistekst koos programmi juhendiga ning taotlusvormid on kättesaadavad järgmiselt
veebilehelt: http://ec.europa.eu/llp
Taotlused peavad vastama konkursikutse tervikteksti tingimustele ning nende esitamiseks tuleb kasutada
ettenähtud vormi.

