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BIZOTTSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – DG EAC 61/06

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA

(2006/C 313/14)

1. Célkitűzések és leírás

E pályázati felhívás alapját az egész életen át tartó tanulás programjának létrehozásáról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács által 2006. november 15-én elfogadott határozat (1) képezi (1720/2006/EK határozat).
A program a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozik. Az egész életen át tartó tanulás programjának külön
célkitűzéseit a határozat 1. cikke (3) bekezdése sorolja fel.

2. Támogatásra jogosult pályázók

Az egész életen át tartó tanulás programja az oktatás, a szakképzés és a képzés minden típusára és szintjére
vonatkozik és elérhető a határozat 4. cikkében felsorolt valamennyi jogalany számára:

A pályázóknak a következő országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük (2):

– az Európai Unió 27 tagállama (2007. január 1-jei helyzet szerint),

– az EFTA- és az EGK-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia (3),

– tagjelölt országok: Törökország (4).

3. Költségvetés és a projektek időtartama

Az e pályázatra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 784 millió EUR.

A megítélt támogatások összege, akárcsak a projektek időtartama nagymértékben eltérhet olyan tényezők
függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.

4. A pályázatok benyújtási határideje

A legfontosabb határidők a következők:

Erasmus felsőoktatási intézményi programterv (Erasmus University Charter) 2007. február 28.

Jean Monnet program 2007. március 15.

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig 2007. március 30.

Transzverzális program és kapcsolódó intézkedések 2007. április 30.
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(1) http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:327:SOM:EN:HTML
(2) Kivéve a Jean Monnet programot, amelyre a világ összes felsőoktatási intézménye pályázhat
(3) Feltéve, hogy a megfelelő EGT-vegyesbizottsági határozat hatályba lép
(4) Feltéve, hogy az egyetértési nyilatkozat hatályba lép



5. Kiegészítő információk

A pályázati felhívás teljes szövege, a formanyomtatványok és az útmutató az alábbi honlapról tölthetők le:

http://ec.europa.eu//dgs/education_culture/newprog/index_en.html

A pályázatoknak a teljes szöveg összes feltételének meg kell felelniük és kizárólag az előírt formanyomtatvá-
nyon nyújthatók be.
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