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1. Cilji in opis 

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na sklepu o uvedbi programa Vseživljenjsko učenje, ki sta ga 
Evropski parlament in Svet sprejela 15. novembra 2006 (Sklep št. 1720/2006/ES) ( 1 ). Program zajema 
obdobje od 2007 do 2013. Posebni cilji programa Vseživljenjsko učenje so navedeni v členu 1.3 sklepa. 

2. Upravičenost 

Program Vseživljenjsko učenje se uporablja za vse vrste in ravni splošnega ter poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter je namenjen vsem subjektom iz člena 4 sklepa. 

Program Vseživljenjsko učenje je odprt za kandidate s sedežem v eni od naslednjih držav ( 2 ): 

— 27 držav članic Evropske unije, 

— države EGP/EFTA: Islandija, Lihtenštajn, Norveška, 

— države kandidatke: Hrvaška ( 3 ), Turčija, 

— Švica, 

— Albanija, Bosna in Hercegovina, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija 
(samo za programske ukrepe iz točke A.2 Priloge k Sklepu št. 1720/2006/ES) ( 4 ). 

Kandidati iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije so upravičeni do naslednjih programskih ukre
pov ( 5 ): 

— pripravljalni obiski Comenius, Grundtvig, Erasmus in Leonardo da Vinci,
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( 1 ) Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o uvedbi 
akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2006:327:0045:0068:SL:PDF in Sklep št. 1357/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o spremembi Sklepa št. 1720/2006/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2008:350:0056:0057:SL:PDF 

( 2 ) Razen programa Jean Monnet, ki je namenjen visokošolskim ustanovam po vsem svetu. 
( 3 ) Hrvaška bo postala država članica Evropske unije predvidoma 1. julija 2013. 
( 4 ) Sodelovanje Albanije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore v tem razpisu za zbiranje predlogov je odvisno od podpisa 

memoranduma o soglasju med Komisijo in pristojnimi organi vsake od teh držav. Če memorandum o soglasju ne bo 
podpisan do prvega dne v mesecu odločitve o dodelitvi dotacije, udeleženci iz te države ne bodo financirani in ne 
bodo upoštevani glede najmanjše velikosti konzorcijev/partnerstev. 

( 5 ) v zvezi s pilotnimi projekti, financiranimi v okviru Instrumenta EU za predpristopno pomoč.

http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:SL:PDF


— usposabljanje na delovnem mestu Comenius in Grundtvig, 

— Grundtvig obiski in izmenjave, 

— Erasmus mobilnost študentov za študij, 

— Erasmus mobilnost osebja – poučevanje osebja, 

— študijski obiski v okviru ključne dejavnosti 1 prečnega programa, 

— Leonardo da Vinci mobilnost. 

V skladu s členom 14(2) Sklepa o uvedbi programa Vseživljenjsko učenje lahko v večstranskih projektih in 
mrežah v okviru programov Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig ter ključnih dejavnostih 
prečnega programa sodelujejo tudi partnerji 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 
navedene v Vodniku po programu Vseživljenjsko učenje za leto 2013. 

3. Proračun in trajanje projektov 

Skupni proračun za ta razpis je ocenjen na 1 276 milijonov EUR. 

Obseg dodeljene finančne pomoči in trajanje projektov se razlikujeta glede na dejavnike, kot sta vrsta 
projekta in število vključenih držav. 

4. Rok za oddajo vlog 

Najpomembnejši so naslednji roki za oddajo: 

Comenius: individualna mobilnost učencev 3. decembra 2012 

Comenius, Grundtvig: usposabljanje na delovnem mestu prvi rok: 16. januarja 2013 

nadaljnji roki: 30. aprila 2013 
17. septembra 2013 

Comenius: asistenti 31. januarja 2013 

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: večstranski 
projekti, mreže in spremljevalni ukrepi 

31. januarja 2013 

Leonardo da Vinci: večstranski projekti za prenos inovacij 31. januarja 2013 

Leonardo da Vinci: mobilnost (vključno z Leonardo da Vinci 
certifikatom mobilnosti); 
Erasmus: intenzivni jezikovni tečaji (EILC) 

1. februarja 2013 

Program Jean Monnet 15. februarja 2013 

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

21. februarja 2013 

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

8. marca 2013 

Grundtvig: asistentska mesta, projekti prostovoljnega dela starej 
ših 

28. marca 2013 

Prečni program: ključna dejavnost 1 – študijski obiski prvi rok: 28. marca 2013 

drugi rok: 15. oktobra 2013 

Prečni program: vse druge dejavnosti 28. februarja 2013
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Za obiske in izmenjave v okviru programa Grundtvig ter pripravljalne obiske v vseh sektorskih programih je 
za vsako državo razpisanih več prijavnih rokov. Te informacije so na voljo na spletišču ustrezne nacionalne 
agencije v vaši državi. 

5. Podrobnejše informacije 

Celotno besedilo „razpisa za zbiranje predlogov 2011–2013 v okviru programa Vseživljenjsko učenje – 
strateške prednostne naloge za leto 2013“ skupaj z „Vodnikom po programu Vseživljenjsko učenje 2013“ 
ter informacije o razpoložljivih prijavnih obrazcih so na voljo na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/ 
education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm 

Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi pogoji iz celotnega besedila razpisa in Vodnika po programu 
Vseživljenjsko učenje ter oddane na ustreznih obrazcih.
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