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POPRAVKI
Popravek Razpisa za zbiranje predlogov 2010 – EAC/41/09 – Program Vseživljenjsko učenje
(Uradni list Evropske unije C 247 z dne 15. oktobra 2009)
(2009/C 286/06)
1. Na strani 13 se točka 2 „Upravičenost“ glasi:
„2. Upravičenost
Program Vseživljenjsko učenje, ki zajema vse vrste in ravni izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, je
namenjen vsem iz člena 4 Sklepa.
Kandidati morajo imeti sedež v eni od naslednjih držav (1):
— 27 držav Evropske unije,
— države EFTA in EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška,
— države kandidatke: Turčija.
Poleg tega:
Kandidati iz Hrvaške in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije lahko sodelujejo v naslednjih ukrepih:
— Comenius (razen Comenius Regio), Grundtvig in Leonardo da Vinci: partnerstva,
— Comenius in Grundtvig: usposabljanje na delovnem mestu,
— Leonardo da Vinci: mobilnost,
— Grundtvig: obiski in izmenjave,
— Erasmus: mobilnost študentov za študij in prakso (vključno s certifikatom Erasmus za konzorcij za prakse),
— Erasmus: mobilnost zaposlenih (poučevanje in usposabljanje osebja),
— pripravljalni obiski v vseh sektorskih programih in
— ključne dejavnosti 1 prečnega programa: študijski obiski.
Upoštevati je treba, da v okviru tega razpisa posameznih mobilnosti iz drugih držav, ki sodelujejo v programu Vseži
vljenjsko učenje, v Republiko Hrvaško in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ni mogoče financirati iz sredstev
programa, razen za mobilnosti znotraj odobrenih partnerstev Comenius, Grundtvig in Leonardo da Vinci.
V okviru teh partnerstev se kandidati iz Republike Hrvaške in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije lahko
prijavijo samo kot partnerji, ne pa kot koordinatorji partnerstev.
V skladu s členom 14(2) Sklepa o uvedbi programa Vseživljenjsko učenje so večstranski projekti in mreže v okviru
programov Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig ter ključne dejavnosti prečnega programa namenjeni
partnerjem iz tretjih držav, ki še ne sodelujejo v programu Vseživljenjsko učenje na podlagi člena 7 Sklepa. Podrobnejše
informacije o zadevnih ukrepih in obliki sodelovanja so v Vodniku po programu Vseživljenjsko učenje za leto 2010.

___________
(1) Razen programa Jean Monet, ki je namenjen visokošolskim ustanovam po vsem svetu.“
2. Na strani 14 se točka 4 „Rok za oddajo vlog“ glasi:
„4. Rok za oddajo vlog
Najpomembnejši roki so naslednji:
Comenius, Grundtvig: nadaljnja izobraževanja in usposabljanja za
izobraževalno osebje v vzgoji in izobraževanju (IST)

— prvi rok:
— nadaljnji roki:

15. januar 2010
30. april 2010
15. september 2010

Comenius: asistenti

29. januar 2010

Leonardo da Vinci: mobilnost (vključno s certifikati Leonardo da Vinci
o mobilnosti)
Erasmus: intenzivni jezikovni tečaji Erasmus (EILC)

5. februar 2010

program Jean Monnet

12. februar 2010

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partnerstva
Comenius: partnerstva Comenius Regio
Grundtvig: delavnice

19. februar 2010
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Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: večstranski
projekti, mreže in spremljevalni ukrepi

26. februar 2010

Leonardo da Vinci: večstranski projekti prenosa inovacij

26. februar 2010

Erasmus: intenzivni programi (IP), mobilnost študentov za študij in
prakso (vključno s certifikatom Erasmus za konzorcij za prakse) ter
mobilnost osebja (poučevanje in usposabljanje osebja)

12. marec 2010

Grundtvig: asistentska mesta, projekti prostovoljnega dela starejših

31. marec 2010

Prečni program

31. marec 2010

Prečni program: ključna dejavnost 1 – študijski obiski

— prvi rok:
— drugi rok:

31. marec 2010
15. oktober 2010

Za obiske in izmenjave v okviru programa Grundtvig ter pripravljalne obiske v vseh podprogramih lahko nacionalne
agencije v posameznih državah določijo različne prijavne roke. Te informacije so na voljo na spletni strani ustrezne
nacionalne agencije v posamezni državi.“

