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Należy zwrócić uwagę, że wdrożenie niniejszego Zaproszenia do składania wniosków jest uzależnione od: 

(i) przyjęcia środków budżetu Wspólnoty na rok 2011 przez władzę budżetową; oraz 

(ii) przyjęcia przez Komisję rocznego programu prac na rok 2011 dla programu „Uczenie się przez całe 
życie” Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury. 

1. Cele i opis 

Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów w programie Comenius umożliwia uczniom szkół średnich 
spędzenie od 3 do 10 miesięcy za granicą w szkole przyjmującej i u rodziny goszczącej. Wymiana uczniów 
jest organizowana pomiędzy szkołami uczestniczącymi w tym samym partnerstwie szkół w ramach 
programu Comenius. Działania w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów w programie Comenius 
oparte są na decyzji dotyczącej programu „Uczenie się przez całe życie”, która obejmuje okres od 2007 do 
2013 r. Szczegółowe cele tego programu wymienione są w art. 1 ust. 3 wspomnianej decyzji ( 1 ). 

2. Uprawnieni wnioskodawcy 

Do objętej programem „Uczenie się przez całe życie” akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów w programie 
Comenius kwalifikują się szkoły średnie uczestniczące obecnie lub w przeszłości w partnerstwie szkół 
w ramach programu Comenius. Wszystkie uczestniczące szkoły muszą mieć siedzibę w jednym 
z następujących krajów: 

Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Luksemburg, 
Austria, Finlandia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Norwegia. 

3. Budżet i czas trwania projektów 

Całkowity budżet przeznaczony na tę akcję szacuje się na 3,4 mln EUR. 

Wysokość planowanego dofinansowania oraz czas trwania wymiany różnią się w zależności od krajów 
i szkół organizujących wyjazdy indywidualne uczniów. 

4. Termin składania wniosków 

Termin składania wniosków dotyczących akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów w programie Comenius 
upływa dnia 1 grudnia 2010 r.
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( 1 ) Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program 
działań w zakresie uczenia się przez całe życie. http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2006:327:0045:0068:PL:PDF oraz decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1357/2008/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1720/2006/WE: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ. 
do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:PL:PDF

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


5. Szczegółowe informacje 

Informacje o akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów w programie Comenius znajdują się w Przewodniku po 
programie „Uczenie się przez całe życie” na rok 2011, zamieszczonym pod następującym adresem inter
netowym: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm (odnośnik „How to participate”) 

Wnioski należy składać na formularzach udostępnionych przez Narodową Agencję w kraju, w którym 
wnioskodawca ma swoją siedzibę. Wykaz Narodowych Agencji znajduje się na następującej stronie inter
netowej: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
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