
V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Program „Uczenie się przez całe życie” (LLP) — Uzupełnienie zaproszenia do składania wniosków
na 2009 r. — (DG EAC/31/08)

(2009/C 35/08)

1. Cele i opis

Niniejsze uzupełnienie zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu „Uczenie się przez całe
życie” na 2009 r. (EAC/31/08, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 255 z 8.10.2008,
s. 6) umożliwia uczestnictwo Republiki Chorwacji oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w
programie „Uczenie się przez całe życie”.

Podstawę uzupełnienia stanowią następujące instrumenty prawne:

— decyzja nr 1720/2006/WE ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, przy-
jęta przez Parlament Europejski i Radę w dniu 15 listopada 2006 r.,

— porozumienie finansowe z dnia 17 listopada 2008 r. pomiędzy rządem Republiki Chorwacji a Komisją
Wspólnot Europejskich dotyczące programu krajowego dla Chorwacji w ramach komponentu dotyczą-
cego pomocy w okresie przejściowym i rozwoju instytucjonalnego, stanowiącego część instrumentu
pomocy przedakcesyjnej (IPA) na 2007 r., przewidujące finansowanie wspólnotowe, jako część programu
krajowego, projektu HR2007/4/3: „Środki przygotowawcze na rzecz uczestnictwa w programach
»Uczenie się przez całe życie« oraz »Młodzież w działaniu«”

oraz

— porozumienie finansowe pomiędzy rządem Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii a Komisją
Wspólnot Europejskich, podpisane w formie wymiany listów z dn. 29 kwietnia i 13 maja 2008 r., doty-
czące programu krajowego (część 2) dla Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w ramach kompo-
nentu dotyczącego pomocy w okresie przejściowym i rozwoju instytucjonalnego, stanowiącego część
instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) na 2007 r., przewidujące finansowanie wspólnotowe, jako
część programu krajowego, projektu 4.2: „Środki przygotowawcze do programów »Uczenie się przez
całe życie« oraz »Młodzież w działaniu«”.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Program „Uczenie się przez całe życie” obejmuje wszystkie rodzaje i poziomy kształcenia i szkolenia, a
uczestniczyć w nim mogą wszystkie podmioty wymienione w art. 4 wspomnianej decyzji.

Wyłącznym celem niniejszego uzupełnienia jest określenie warunków mających zastosowanie do wniosko-
dawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Republice Chorwacji oraz w Byłej Jugosłowiańskiej
Republice Macedonii. Warunki te zostały przedstawione poniżej.

3. Republika Chorwacji

3.1. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony dla Republiki Chorwacji szacuje się na 643 115 EUR. Poziom przyznanych
dotacji oraz czas trwania projektów różnią się zależnie od czynników takich jak rodzaj projektu czy liczba
zaangażowanych krajów.
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3.2. Ostateczne terminy składania wniosków przez Republikę Chorwacji

Karta uczelni Erasmus 16 marca 2009 r.

Comenius, Grundtvig: Doskonalenie zawodowe
— pierwszy nieprzekraczalny termin: 30 kwietnia 2009 r.

— drugi nieprzekraczalny termin: 15 września 2009 r.

Leonardo da Vinci: Mobilność 16 marca 2009 r.

Erasmus: Wyjazdy studentów na część studiów oraz wymiana
pracowników uczelni(wyjazdy pracowników w celu prowadzenia
zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych)

30 marca 2009 r.

Program międzysektorowy: Działanie kluczowe 1 — wizyty
studyjne

9 kwietnia 2009 r.

Wizyty przygotowawcze Ostateczny termin ustalony przez
agencję krajową

UWAGA: Zgodnie z warunkami obecnego zaproszenia do składania wniosków wyjazdy osób z innych
krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie” do Republiki Chorwacji nie mogą być
finansowane z funduszy programu.

4. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

4.1. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony dla Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii szacuje się na 650 000 EUR.
Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów różnią się zależnie od czynników takich jak rodzaj
projektu czy liczba zaangażowanych krajów.

4.2. Ostateczne terminy składania wniosków przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii

Karta uczelni Erasmus 16 marca 2009 r.

Comenius, Grundtvig: Doskonalenie zawodowe
— pierwszy nieprzekraczalny termin: 30 kwietnia 2009 r.

— drugi nieprzekraczalny termin: 15 września 2009 r.

Erasmus: Wyjazdy studentów na część studiów oraz wymiana
pracowników uczelni (wyjazdy pracowników w celu prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych)

30 marca 2009 r.

Program międzysektorowy: Działanie kluczowe 1 — wizyty
Studyjne

9 kwietnia 2009 r.

Wizyty przygotowawcze Ostateczny termin ustalony przez
agencję krajową

UWAGA: Zgodnie z warunkami obecnego zaproszenia do składania wniosków wyjazdy osób z innych
krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie” do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki
Macedonii nie mogą być finansowane z funduszy programu.

5. Szczegółowe informacje

W odniesieniu do wspomnianych działań objętych krajowym programem prac w razie potrzeby należy
odnosić się do pełnego tekstu ogólnego zaproszenia do składania wniosków na lata 2008–2010 w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie”: aktualizacja z 2009 r. — priorytety strategiczne, oraz do przewod-
nika dotyczącego programu „Uczenie się przez całe życie”, które można znaleźć pod następującym adresem
internetowym: http://ec.europa.eu/llp

Wnioski muszą spełniać wszystkie warunki określone w pełnym tekście zaproszenia do składania wniosków
oraz muszą być składane na udostępnionych formularzach.
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