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KOMISIJA
Mokymosi visą gyvenimą programa — Kvietimas teikti paraiškas — DG EAC/31/08
(2008/C 255/07)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis kvietimas teikti paraiškas yra pagrįstas 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu, kuriuo sukuriama Mokymosi visą gyvenimą programa (Sprendimas Nr. 1720/2006/EB) (1). Programa
apima 2007–2013 m. 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 narėse (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 – 961 mln. EUR.
Suteikiamos paramos dydis ir projektų trukmė skirsis; tai priklausys nuo tokių veiksnių, kaip projekto tipas
ir dalyvaujančių šalių skaičius.
4. Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Pagrindiniai paraiškų pateikimo terminai:
Erasmus universitetų chartija

2008 m. lapkričio 28 d.

Comenius, Grundtvig kvalifikacijos kėlimas
— pirmasis terminas:

2009 m. sausio 16 d.

— kiti terminai:

2009 m. balandžio 30 d.
2009 m. rugsėjo 15 d.

Comenius asistentų praktika

2009 m. sausio 30 d.

(1) http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:327:SOM:EN:HTML.
(2) Išskyrus „Jean Monnet“ programą, kuri yra skirta viso pasaulio aukštojo mokslo institucijoms.
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Leonardo da Vinci mobilumas (įskaitant Leonardo Da Vinci mobilumo sertifikatą);
Erasmus intensyvūs kalbų kursai (EILC)

C 255/7
2009 m. vasario 6 d.

Jean Monnet programa

2009 m. vasario 13 d.

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig partnerystės;
Comenius Regio partnerystės;
Grundtvig seminarai

2009 m. vasario 20 d.

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

2009 m. vasario 27 d.

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo daugiašaliai projektai

2009 m. vasario 27 d.

Erasmus intensyvios programos, studentų mobilumas, susijęs su studijomis ir stažuotėmis (įskaitant Erasmus konsorciumo stažuotės sertifikatą),
bei darbuotojų mobilumas (dėstymo vizitai ir darbuotojų mokymai)

2009 m. kovo 13 d.

Grundtvig asistentų praktika ir senjorų savanorystės projektai

2009 m. kovo 31 d.

Skersinė programa

2009 m. kovo 31 d.

Skersinė programa 1 pagrindinė veikla. Mokomieji vizitai

2009 m. balandžio 9 d.

5. Išsami informacija
Visą dokumento „Mokymosi visą gyvenimą programa. 2008–2010 m. bendrasis kvietimas teikti paraiškas.
2009 m. versija – strateginiai prioritetai“ tekstą, „Mokymosi visą gyvenimą programos vadovą“ ir paraiškos
formas galima rasti internete adresu: http://ec.europa.eu/llp.
Paraiškos turi atitikti visas pilno kvietimo teksto sąlygas ir turi būti teikiamos naudojant nurodytas formas.

