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Покана за представяне на предложения EACEA/07/09
В рамките на програмата за учене през целия живот
Подкрепа за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
(2009/C 98/09)
Част А — Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене през целия живот и за
европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
Част Б — Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение на национални и
регионални стратегии за учене през целия живот
1. ЦЕЛИ И ОПИСАНИЕ
Целите на поканата за представяне на предложения са:
— да се предостави подкрепа за дейности за повишаване на осведомеността и създаване на форуми и други
дейности, които ще допринесат за по-голяма последователност и сътрудничество при създаването и
изпълнението на последователни и изчерпателни национални стратегии за учене през целия живот,
— да се предостави подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение на съгласувани и изчерпателни национални стратегии за учене през целия живот на национално и регионално
ниво, обхващащи всички видове и нива на учене,
— да се предостави подкрепа при определянето на най-важните основни фактори, оказващи влияние върху
успешното осъществяване на националните стратегии за учене през целия живот,
— да се обменят опит и добри практики, както и да се проведат съвместни експерименти, тестове и обмяна
на нововъведения във връзка с разработването и изпълнението на стратегиите за учене през целия живот,
— да се осигури силно институционално обвързване, координиране и партньорство с всички заинтересовани
лица,
— да се прилагат стратегиите за учене през целия живот за постигане на ефективност и справедливост.
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Част А — Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене през целия
живот и за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
Молбите за финансиране могат да бъдат подадени от един потенциален бенефициент или от партньорство,
съставено от няколко бенефициенти, както е посочено по-долу.
Бенефициентите могат да бъдат национални министерства, отговорни за образованието и обучението, други
публични органи и организации на заинтересовани страни — напр. регионални, национални или европейски
сдружения или други частни организации — с дейност в областта на ученето през целия живот (предучилищно, училищно, професионално образование и обучение, висше образование и учене за възрастни).
Част Б — Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение на
национални и регионални стратегии за учене през целия живот
Молбите за финансиране могат да бъдат подадени единствено от парньорства, съставени от организации,
основани от представители на 3 или повече допустими страни.
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Бенефициентите могат да бъдат национални министерства, отговорни за образованието и обучението, други
публични органи и организации на заинтересовани страни — напр. сдружения или други частни органи —
на европейско или национално ниво с дейност в областта на ученето през целия живот (предучилищно,
училищно, професионално образование и обучение, висше образование и учене за възрастни).
Молбите могат да бъдат подадени от организации (включителнo всички организации партньори), учредени в
една от следните страни:
— 27-те държави-членки на Европейския съюз,
— трите страни от ЕАСТ-ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия),
— Турция.
Поне една страна в партньорството трябва да бъде държава-членка на ЕС (прилага се само за Част Б от
настоящата покана).
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Част А — Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене през целия
живот и за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
Дейностите, които се финансират по тази част, включват:
— дейности за повишаване на осведомеността, които подкрепят националните дебати и диалог относно
създаването и изпълнението на стратегии за учене през целия живот (напр. национални или регионални
конференции, семинари или работни срещи),
— създаване на форуми и други дейности, които допринасят за по-голяма последователност и сътрудничество при създаването и изпълнението на последователни и изчерпателни национални стратегии за учене
през целия живот,
— разпространение на съществуващи инструменти или справочни материали (напр. информационни
дейности, включително медийни кампании, рекламни мероприятия и др.),
— последващо действие, свързано със съществуващи национални програми, които целят създаването и
прилагането на национално ниво на открит метод на координация за образование и обучение.
Част Б — Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение на
национални и регионални стратегии за учене през целия живот
Дейностите, които се финансират по тази част, включват:
— проекти за сътрудничество,
— проучвания, анализи,
— разработване, тестване и комуникиране на нови практики,
— конференции, семинари,
— действия, целящи създаването и разработването на мрежи на регионално, национално и европейско ниво.
Дейностите трябва да започнат между 1 ануари 2010 г. и 31 март 2010 г. Максималната продължителност
на проектите е 12 месеца.
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4. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Допустимите кандидатури/проекти се оценяват въз основа на следните критерии:
Част А — Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене през целия
живот и за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
— Приложимост
— Качество на работната програма
— Въздействие
— Качество на плана за остойностяване
— Бюджет
Част Б — Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение на
национални и регионални стратегии за учене през целия живот
— Приложимост
— Качество на работната програма
— Качество на методологията
— Въздействие
— Бюджет
Всички критерии са еднакво важни.
5. БЮДЖЕТ
Общият бюджет, предвиден за съвместното финансиране на проекти, възлиза на 2,787 млн. евро.
Финансовото участие от страна на Общността не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите
разходи.
Максималната стойност на субсидиите за проект е 120 000 евро за Част А и 200 000 евро за Част Б.
Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
6. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ
Кандидатурите се подават не по-късно от 14 август 2009 г. до Изпълнителната агенция за образование,
аудиовизия и култура (за валидна се приема датата на пощенското клеймо) на адрес:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Life Long Learning Programme, Key Activity 1
Call for Proposals EACEA/07/09 Part A or Part B
Avenue du Bourget, No 1 (BOU2 2/145)
BE-1140 Brussels
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Приемат се само предложения, попълнени електронно чрез официалния формуляр за кандидатстване, с
оригинален подпис от лицето, което е упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация.
Кандидатури, изпратени по факс или само по електронна поща, нe се приемат.
7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Пълният текст на поканата за представяне на предложения и молбите за кандидатстване могат да се намерят
на следния адрес в интернет:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/index_en.htm
Кандидатурите трябва да бъдат подадени чрез предвидения за целта формуляр и да съдържат всички
изисквани приложения и информация.
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