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Program „Vseživljenjsko učenje“ – Razpis za zbiranje predlogov 2008
(GD EAC/30/07)
(2007/C 230/05)
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 2007-2013. Posebni cilji programa vseživljenjsko učenje so navedeni v členu 1.3 Sklepa.
2. Upravičeni prosilci
Program na področju vseživljenjskega učenja, ki zajema vse vrste in ravni izobraževanja ter poklicnega
izobraževanja in usposabljanja, je namenjen vsem navedenim v členu 4 Sklepa.
Kandidati morajo imeti sedež v eni od naslednjih držav (2):
— 27 držav Evropske unije (od 1.1.2007),
— države EFTA in EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška,
— države kandidatke: Turčija.
3. Proračun in trajanje projektov
Skupni proračun za ta razpis je ocenjen na 901 milijon 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
Glavni roki so:
univerzitetna listina Erasmus

30. november 2007

Comenius, Grundtvig: mobilnost

31. januar 2008

Leonardo da Vinci: mobilnost

8. februar 2008

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partnerstva

15. februar 2008

Program Jean Monnet

15. februar 2008

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

29. februar 2008

Erasmus: mobilnost

14. marec 2008

Leonardo da Vinci: prenos večstranskih inovacijskih projektov

14. marec 2008

Prečni program

31. marec 2008

5. Podrobne informacije
Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov, obrazci za vloge in ustrezna navodila so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/llp
Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi pogoji, določenimi v celotnem besedilu razpisa, in oddane na
predvidenih obrazcih.

(1) UL L 327, 24.11.2006, str. 45.
(2) Razen programa Jean Monet, ki je namenjen visokošolskim ustanovam po vsem svetu.

