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KOMISJA
Program „Uczenie się przez całe życie” (LLP) — Zaproszenie do składania wniosków na 2009 r. —
DG EAC/31/08
(2008/C 255/07)
1. Cele i opis
Podstawą prawną niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest decyzja ustanawiająca program
„Uczenie się przez całe życie”, przyjęta przez Parlament Europejski i Radę dnia 15 listopada 2006 r. (decyzja
nr 1720/2006/WE) (1). Program obejmuje okres od 2007 do 2013 r. Szczegółowe cele programu „Uczenie
się przez całe życie” są wymienione w art. 1 ust. 3 wspomnianej decyzji.
2. Wnioskodawcy kwalifikujący się do uzyskania wsparcia
Program „Uczenie się przez całe życie” obejmuje wszystkie rodzaje i poziomy edukacji oraz kształcenia i
szkolenia zawodowego. Jest dostępny dla wszystkich podmiotów wymienionych w art. 4 decyzji.
Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z następujących krajów (2):
— 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (stan na dzień 1 stycznia 2007 r.),
— kraje EFTA-EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
— kraje kandydujące: Turcja.
3. Budżet i czas trwania projektów
Całkowity budżet przeznaczony na ten program szacuje się na 961 mln EUR.
Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów różnią się, zależnie od rodzaju projektu, liczby
krajów zaangażowanych i innych czynników.
4. Termin składania wniosków
Główne terminy są następujące:
Karta uczelni Erasmus

28 listopada 2008 r.

Comenius, Grundtvig: Doskonalenie zawodowe
— pierwszy nieprzekraczalny termin:

16 stycznia 2009 r.

— dalsze terminy:

30 kwietnia 2009 r.
15 września 2009 r.

Praktyki w ramach programu Comenius

30 stycznia 2009 r.

(1) http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ %3AL %3A2006 %3A327 %3ASOM %3APL %3AHTML
(2) Z wyjątkiem programu Jean Monnet, który jest otwarty dla instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie.
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Leonardo da Vinci: Mobilność ( w tym świadectwo mobilności Leonardo Da
Vinci)
Erasmus: Intensywne kursy językowe (EILC)

C 255/7
6 lutego 2009 r.

Program Jean Monnet

13 lutego 2009 r.

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partnerstwa
Comenius: Partnerstwa Comenius-Regio
Grundtvig: Warsztaty

20 lutego 2009 r.

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig:
Wielostronne projekty, sieci i środki towarzyszące

27 lutego 2009 r.

Leonardo da Vinci: Wielostronne projekty w dziedzinie transferu innowacji

27 lutego 2009 r.

Erasmus: Programy intensywne (IP), Mobilność studentów w ramach
studiów i praktyk (w tym zaświadczenie dla konsorcjów dotyczące organizowania staży w ramach programu Erasmus — Erasmus consortiu placement
certificate) oraz mobilność pracowników (działalność dydaktyczna i szkolenie pracowników)

13 marca 2009 r.

Grundtvig: Praktyki, projekty w ramach wolontariatu seniorów

31 marca 2009 r.

Program Międzysektorowy

31 marca 2009 r.

Program Międzysektorowy: Działanie kluczowe 1 — Wizyty Studyjne

9 kwietnia 2009 r.

5. Szczegółowe informacje
Pełny tekst „Ogólnego zaproszenia do składania wniosków dot. LLP 2008–2010: aktualizacja za 2009 r. —
Priorytety strategiczne” wraz z „Przewodnikiem po programie LLP” oraz formularzami wniosków można
znaleźć pod następującym adresem internetowym: www.ec.europa.eu/llp
Wnioski muszą spełniać wszystkie warunki określone w pełnym tekście zaproszenia do składania wniosków
oraz muszą być składane na udostępnionych formularzach.

