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VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV — PROGRAM ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA
(PROGRAM eLEARNING) — DG EAC/23/05
(2005/C 126/10)
1. Rozsah
Táto výzva na predkladanie návrhov sa zameriava na tri zo štyroch oblastí pôsobnosti Programu elektronického vzdelávania (eLearning):

a) Presadzovanie počítačovej gramotnosti
— Určenie, hodnotenie, prezentácia a šírenie osvedčených postupov v oblasti presadzovania počítačovej gramotnosti, zameriavajúc sa tak na teoretické, ako aj na praktické otázky. Od pochopenia
digitálnej kultúry až po určenie nápravných krokov, ktoré treba podniknúť v istých cieľových skupinách. Napríklad sprístupnenie zdrojov digitálnych informácií offline a online pre jednotlivcov, ktorí
nemajú možnosť prístupu k IKT alebo presadzovanie počítačovej gramotnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Okrem toho môžu návrhy implementovať činnosti zamerané na presadzovanie
počítačovej gramotnosti vychádzajúc z určených osvedčených postupov.
— Návrhy a implementácia činností zameraných na zvyšovanie povedomia prostredníctvom európskych sietí v tejto oblasti. Program bude podporovať činnosti vykonávané európskymi sieťami, združeniami, orgánmi verejnej moci, partnerstvami verejného a súkromného sektora, atď. Program bude
uľahčovať spoluprácu týchto orgánov a ich vzájomnú výmenu osvedčených postupov.

b) Európska virtuálna univerzita
— Prvá priorita sa týka výmeny dobrých a zlých skúseností, určenia, rozvoja a šírenia osvedčených
postupov zameriavajúcich sa na modely a opatrenia, ktoré majú vysokú hodnotu pre zovšeobecnenie, podporujú účinnú integráciu IKT do systémov vzdelávania a odbornej prípravy a majú
záujem na medzinárodnej virtuálnej univerzite.
— Druhá priorita podporuje projekty zamerané na európsku virtuálnu mobilitu, ktoré vychádzajú
(a rozvíjajú) dohody o spolupráci uzatvorené medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania a na inštitucionalizované, tematické alebo iné siete, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri presadzovaní virtuálnej
univerzity. Tieto návrhy by mali uľahčovať účinné a trvalo udržateľné rozmiestnenie, ktoré vychádza
z bolonského procesu a jeho operatívnych nástrojov (Európsky systém prenosu kreditov (ECTS),
kvalita ...) a podporovať dlhodobé partnerstvá založené na vhodných organizačných a hospodárskych
modeloch.

c) Priebežné činnosti
Návrhy predložené v tejto časti výzvy ponúknu integrované, koherentné, praktické služby pre konečných používateľov elektronického vzdelávania (e-learning), akými sú učitelia, školitelia, tútori a samotní
študenti, prostredníctvom ktorých budú pracovať s digitálnym obsahom vzdelávania (obsah elektronického vzdelávania). V návrhoch musia byť predložené informačné služby alebo služby na podporu vzdelávania, prípadne obidva druhy:
— informačné služby pre konečných používateľov týkajúce sa praktických otázok práce s obsahom
elektronického vzdelávania a usmernenia o tom, kde je možné nájsť ďalšie informácie, rady
a podporu;
— služby podpory vzdelávania pre konečných používateľov s cieľom uľahčiť im prácu s obsahom elektronického vzdelávania.
Štvrtá oblasť oblasť pôsobnosti, elektronické partnerstvo škôl v Európe a podpora odbornej prípravy
učiteľov, bude predmetom samostatných výziev.
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2. Oprávnenosť žiadateľov
Koordinačná/podporná inštitúcia a iné zapojené organizácie musia disponovať právnou subjektivitou. Tak
koordinačná/podporná organizácia, ako aj partnerské organizácie musia mať sídlo v jednom z týchto
štátov: v jednom z 25 členských štátov EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Bulharsku.
Podmienky a podrobné pravidlá účasti štátov EHP a Bulharska v programe sú stanovené v súlade
s príslušnými ustanoveniami nástrojov, ktorými sa riadia vzťahy medzi Spoločenstvom a týmito krajinami.
3. Rozpočet a trvanie návrhov

Názov

Rozpočet dostupný na
činnosť

% financovania
z celkových
oprávnených
nákladov

Maximálne financovanie
Spoločenstvom

170 000 EUR

300 000 EUR

Digitálna gramotnosť

1,3 miliónov EUR

Európska virtuálna univerzita

4,1 miliónov EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

1 milión EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

Priebežné činnosti

Maximálne
80 %

Priemerné financovanie
Spoločenstvom

Trvanie každého z návrhov je od 12 do 24 mesiacov. Náklady, ktoré sú predmetom dotácie Komisie, sú
oprávnené od 1. januára 2006.
4. Uzávierka: 4. júl 2005
5. Predloženie žiadosti
Úplnú dokumentáciu a ďalšie podrobnosti o tejto výzve na predloženie návrhov nájdete na tejto internetovej adrese:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

