
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków na 2010 r. – program „Uczenie się przez całe życie” (LLP) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 247 z dnia 15 października 2009 r.) 

(2009/C 279/17) 

Strona 13, Punkt 2. „Kwalifikowalność” otrzymuje brzmienie: 

„2. Kwalifikowalność 

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

Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z następujących krajów ( 2 ): 

— 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, 

— kraje EFTA-EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, 

— kraje kandydujące: Turcja. 

Wnioskodawcy z Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii kwalifikują się w przypadku następujących 
działań: 

— partnerstwa w ramach programów Comenius, Grundtvig i Leonardo da Vinci (z wyłączeniem Comenius Regio), 

— doskonalenie zawodowe w ramach programów Comenius i Grundtvig, 

— mobilność w ramach programu Leonardo da Vinci, 

— wizyty i wymiany w ramach programu Grundtvig, 

— mobilność studentów chcących studiować lub odbywać praktyki za granicą w ramach programu Erasmus (w tym 
zaświadczenie dla konsorcjów dotyczące organizowania staży w ramach programu Erasmus – Erasmus consortium 
placement certificate), 

— mobilność pracowników uczelni w ramach programu Erasmus (działalność dydaktyczna i szkolenie pracow
ników), 

— wizyty przygotowawcze w ramach wszystkich programów sektorowych, oraz 

— wizyty studyjne w ramach pierwszego działania kluczowego programu międzysektorowego. 

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z warunkami obecnego zaproszenia do składania wniosków mobilność osób 
z innych krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”, polegająca na wyjazdach do Chorwacji 
i do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, nie może być finansowana z funduszy LLP, z wyjątkiem mobilności 
dotyczącej zatwierdzonego partnerstwa w ramach programów Comenius, Grundtvig i Leonardo da Vinci. 

Jeżeli chodzi o partnerstwo, wnioskodawcy z Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii kwalifikują się 
jedynie jako partnerzy, a nie jako koordynatorzy partnerstwa. 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 decyzji ustanawiającej program „Uczenie się przez całe życie” z wielostronnych projektów 
i sieci w ramach programów Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz kluczowych działań w ramach 
programu międzysektorowego mogą również korzystać partnerzy z krajów trzecich, którzy nie uczestniczą jeszcze 
w programie „Uczenie się przez całe życie” na zasadach art. 7 tej decyzji. Szczegółowe informacje na temat takich 
działań oraz warunki uczestnictwa znajdują się w przewodniku po programie „Uczenie się przez całe życie” na rok 
2010. 

___________ 
( 2 ) Z wyjątkiem programu Jean Monnet, który jest otwarty dla instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie.”.
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