Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS) objavlja
POVABILO K SODELOVANJU
v decentraliziranih aktivnostih programa VSEŽIVLJENJSKO UČENJE v letu
2007

I. SPLOŠNE INFORMACIJE
Vsi, ki želijo prijaviti projekte in aktivnosti v okviru programa Vseživljenjsko učenje, morajo prebrati razpis Evropske
skupnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropske skupnosti in je dosegljiv na spletnih straneh Evropske komisije
(http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html#call) ali Centra RS za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja (http://www.cmepius.si). Le-ta določa splošna prednostna področja za leto
2007, države, ki sodelujejo v programu, izključitvene kriterije ter roke za prijavo projektov. Poleg splošnih prednostnih
področij programa, razpis vsebuje še informacije o posameznih sektorskih programih in njihovih prioritetah, finančni
podpori, prijavnih in izbirnih postopkih ter vse ostale administrativno tehnične informacije in naslove vseh nacionalnih
agencij.
Poleg razpisa je pred prijavo potrebno natančno prebrati tudi Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants), ki je na
voljo na spletnih straneh Evropske komisije (http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html ), ustrezna
navodila za prijavo ob prijavnicah ter Povabilo za sodelovanje za posamezno akcijo, kjer so zapisana natančna
navodila za prijavljanje. Povabila za posamezno akcijo bodo objavljena le na spletnih straneh CMEPIUS-a
(http://www.cmepius.si).
II. ROKI ZA PRIJAVO
Povabilo k sodelovanju zajema sledeče aktivnosti programa VSEŽIVLJENJSKO UČENJE s pripisanimi roki:
COMENIUS Šolska partnerstva
30. marec 2007
COMENIUS Asistenti
30. marec 2007
COMENIUS Šole gostiteljice, ki zaprosijo za pridobitev Comenius asistenta
30. marec 2007
COMENIUS Stalna strokovna spopolnjevanja
30. marec 2007
31. maj 2007
31. oktober 2007
ERASMUS Mobilnost
30. marec 2007
ERASMUS Intenzivni programi
30. marec 2007
LEONARDO DA VINCI Mobilnost
30. marec 2007
LEONARDO DA VINCI Prenos inovacij
30. marec 2007
GRUNDTVIG Partnerstva
30. marec 2007
GRUNDTVIG Individualna mobilnost
30. marec 2007
31. maj 2007
31. oktober 2007
ŠTUDIJSKI OBISKI
30. april 2007
Prijave za zgoraj navedene aktivnosti je treba v razpisanem roku poslati na naslov Nacionalne agencije programa
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS), Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, s pripisom, za katero aktivnost gre.
Razpisni rok predstavlja zadnji dan, ko prijavitelji lahko prijavo še oddajo na pošti (datum oddaje mora biti razviden s
poštnega žiga). Svetujemo vam, da prijave oddajate s priporočeno pošto, pred oddajo pa si nujno preberite razpis in
dodatna navodila za decentralizirane aktivnosti po posameznih programih, ki jih najdete na www.cmepius.si.
Tehnično nepopolne prijave bodo zavrnjene.

III. NADALJNJE (DODATNE) INFORMACIJE
Vsi zainteresirani so vabljeni, da se udeležijo informativnih sestankov za prijavitelje, ki bodo potekali na naslovu
CMEPIUS-a (sejna soba v pritličju ali v 2. nadstropju) ali v prostorih Centra Evrope na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, in
sicer:
COMENIUS Šolska partnerstva
1.2.2007 ob 13:00 na CMEPIUS-u (sejna soba v pritličju)
1.3.2007 ob 13:00 na CMEPIUS-u (sejna soba v pritličju)
COMENIUS Individualna mobilnost1

26.2.2007 ob 13:00 na CMEPIUS-u (sejna soba v pritličju)

COMENIUS Individualna mobilnost2

28.2.2007 ob 15:00 na Centru Evropa (konferenčna dvorana)

ERASMUS Mobilnost

15.3.2007 ob 09:30 na CMEPIUS-u (sejna soba v pritličju)

ERASMUS Intenzivni programi

7.3.2007 ob 15:00 na Centru Evropa (konferenčna dvorana)

LEONARDO DA VINCI Mobilnost

21.2.2007 ob 15:00 na Centru Evropa (konferenčna dvorana)
6.3.2007 ob 10:00 na CMEPIUS-u (sejna soba v pritličju)
12.3.2007 ob 10:00 na CMEPIUS-u (sejna soba v pritličju)

LEONARDO DA VINCI Prenos inovacij

7.2.2007 ob 15:00 na Centru Evropa (konferenčna dvorana)
12.2.2007 ob 13:00 na CMEPIUS-u (sejna soba v 2. nadstropju)
26.2.2007 ob 13:00 na CMEPIUS-u (sejna soba v 2. nadstropju)

GRUNDTVIG Partnerstva & Mobilnost

2.3.2007 ob 13:00 na CMEPIUS-u (sejna soba v 2. nadstropju)
13.3.2007 ob 13:00 na CMEPIUS-u (sejna soba v 2. nadstropju)

Delavnice so namenjene prijaviteljem z že izdelano projektno idejo in identificiranimi ustreznimi partnerji, ki bi želeli
pomoč in dodatna pojasnila pri izpolnjevanju prijavnice pred samo oddajo le-te.
Morebitne naknadne spremembe ali dodatni informativni dnevi bodo ažurno objavljeni na spletni strani CMEPIUS-a
(http://www.cmepius.si).
Vse dodatne informacije, podrobni razpis, tehnične zahteve in prijavni obrazci so dosegljivi na spletni strani
CMEPIUS-a http://www.cmepius.si (na podstraneh posameznega programa), za dodatna vprašanja in pojasnila pa
smo vam na voljo na
CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, tel. 01-5864251, faks 01-5864231, el.pošta info@cmepius.si

V novem programskem obdobju bomo za namen ocenjevanja projektnih aktivnosti potrebovali več ocenjevalcev, zato
vas vabimo, da se prijavite na naš razpis za ocenjevalce projektov in aktivnosti v okviru programa Vseživljenjsko
učenje. Prijavnico in podroben opis najdete na spletnih straneh CMEPIUS http://www.cmepius.si/vzu/evalvatorji.
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Šole, ki zaprosijo za pridobitev Comenius asistenta in stalna strokovna spopolnjevanja.
Comenius asistenti.

