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1. Mērķi un apraksts
Šis projektu pieteikumu konkurss balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra
lēmumu, ar ko izveido rīcības Mūžizglītības programmas jomā (Lēmums Nr. 1720/2006/EK) (1). Programma
paredzēta laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam. Mūžizglītības programmas konkrētie mērķi ir
izklāstīti lēmuma 1. panta 3. punktā.
2. Atbilstības kritēriji
Mūžizglītības programma attiecas uz visiem izglītības, profesionālās izglītības un apmācības veidiem un
līmeņiem, un tā ir pieejama visām fiziskām un juridiskām personām, kas uzskaitītas lēmuma 4. pantā.
Pretendentiem jābūt reģistrētiem kādā no šīm valstīm (2):
— 27 Eiropas Savienības dalībvalstis,
— EBTA/EEZ valstis (Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice (3)),
— kandidātvalstis (Horvātija (4) un Turcija).
Saskaņā ar Mūžizglītības programmas izveides lēmuma 14. panta 2. punktu Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci, Grundtvig daudzpusējos projektos un sadarbības tīklos un Caurviju programmas galvenajās darbībās
var piedalīties arī partneri no trešām valstīm, kuri vēl nepiedalās Mūžizglītības programmā saskaņā ar
lēmuma 7. pantu. Lai gūtu sīkāku informāciju par attiecīgajām darbībām un dalības nosacījumiem, lūdzam
skatīt Mūžizglītības programmas vadlīnijas 2011.
3. Projektu budžets un ilgums
Kopējais budžets, kas paredzēts šim projektu pieteikumu konkursam sastāda EUR 1 065 miljoni.
Piešķiramā finansējuma apjoms un projektu ilgums atšķiras no projektu veidiem un iesaistīto valstu skaita.
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmums Nr. 1720/2006/EK, ar ko izveido rīcības
programmu Mūžizglītības jomā (OV L 327, 24.11.2006., 45. lpp.) (http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:LV:PDF) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra
Lēmums Nr. 1357/2008/EK, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1720/2006/EK (OV L 350, 30.12.2008., 56. lpp.) (http://
eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:LV:PDF).
(2) Izņemot programmu Jean Monnet, kas ir pieejama augstākās izglītības iestādēm visā pasaulē.
(3) 2011.–2012. mācību gadā ar nosacījumu, ka vajadzīgās formalitātes saistībā ar dalību tiks nokārtotas laikus.
(4) Ar nosacījumu, ka vajadzīgās formalitātes saistībā ar dalību tiks nokārtotas laikus.

C 290/13

C 290/14

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

27.10.2010.

4. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš
Svarīgākie termiņi ir šādi:
Comenius, Grundtvig: profesionālā pilnveide

pirmais termiņš: 2011. gada 14. janvāris
nākamie termiņi: 2011. gada 29. aprīlis
2011. gada 16. septembris

Comenius: asistentūras

2011. gada 31. janvāris

Leonardo da Vinci: mobilitāte (tostarp Leonardo da Vinci mobi
litātes sertifikāts)
Erasmus: intensīvie valodu kursi (EILC)

2011. gada 4. februāris

Jean Monnet programma

2011. gada 15. februāris

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partnerības
Comenius: Comenius Regio partnerības Grundtvig: darbnīcas

2011. gada 21. februāris

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: daudzpusēji
projekti, sadarbības tīkli un papildus pasākumi

2011. gada 28. februāris

Leonardo da Vinci: inovāciju pārneses projekti

2011. gada 28. februāris

Erasmus: intensīvās programmas (IP), Studentu mobilitāte –
studijas un prakse (ieskaitot konsorcija sertifikātu Erasmus
praksei) un personāla mobilitāte (pasniedzēju komandējumi
un personāla apmācība)

2011. gada 11. marts

Grundtvig: asistentūras, senioru brīvprātīgais darbs

2011. gada 31. marts

Caurviju programma: galvenā darbība Nr. 1 – mācību pirmais termiņš: 2011. gada 31. marts
braucieni
otrais termiņš:
2011. gada 14. oktobris
Caurviju programma: pārējās aktivitātes

2011. gada 31. marts

Grundtvig programmas aktivitātei Vizītes un apmaiņa un Sagatavošanas vizītēm visās apakšprogrammās ir
vairāki, katrai valstij atšķirīgi projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi. Lūdzam skatīt attiecīgās valsts
aģentūras tīmekļa vietni.
5. Plašāka informācija
“Mūžizglītības programmas projektu pieteikuma konkurss 2011.–2013. gadam – stratēģiskās prioritātes”
pilns teksts, “Mūžizglītības programmas vadlīnijas 2011” un pieteikuma veidlapas ir pieejami šajā tīmekļa
vietnē: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
Pieteikumiem jāatbilst visām prasībām, kas minētas projektu pieteikumu konkursā un Mūžizglītības
programmas vadlīniju pilnajās teksta versijās. Pieteikumus iesniedz, aizpildot atbilstošās veidlapas.

