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PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIA EUROPEANĂ
Cerere de propuneri 2012 – EAC/27/11
Programul de învățare pe tot parcursul vieții (LLP)
(2011/C 233/06)
1. Obiective și descriere
Prezenta cerere de propuneri are ca bază decizia de instituire a Programului de învățare pe tot parcursul
vieții adoptată de Parlamentul European și Consiliu la 15 noiembrie 2006 (Decizia nr. 1720/2006/CE) (1).
Programul cuprinde perioada 2007-2013. Obiectivele specifice ale Programului de învățare pe tot parcursul
vieții sunt enumerate la articolul 1 alineatul (3) din decizie.
2. Eligibilitate
Programul de învățare pe tot parcursul vieții se aplică tuturor tipurilor și nivelurilor de învățământ și
educație și formare profesională și este accesibil tuturor entităților menționate la articolul 4 din decizie.
Candidații trebuie să fie stabiliți în una dintre următoarele țări (2):
— cele 27 de state membre ale Uniunii Europene;
— țările SEE/AELS: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția;
— țări candidate: Croația, Turcia.
În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din decizia de instituire a Programului de învățare pe tot
parcursul vieții, proiectele multilaterale și rețelele din cadrul Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci,
Grundtvig și activitățile-cheie ale Programului transversal sunt și ele deschise partenerilor din țări terțe
care nu participă deja la Programul de învățare pe tot parcursul vieții, în temeiul articolului 7 din decizia
respectivă. A se consulta Ghidul Programului de învățare pe tot parcursul vieții 2012 pentru detalii cu
privire la acțiunile respective și la modalitățile de participare.
3. Buget și durata proiectelor
Bugetul total alocat acestei cereri de propuneri este estimat la 1 140 de milioane EUR.
Nivelul subvențiilor atribuite, precum și durata proiectelor, variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi
tipul proiectului și numărul țărilor implicate.
(1) Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui
program de acțiune în domeniul învățării continue (http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF) și Decizia nr. 1357/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
16 decembrie 2008 de modificare a Deciziei nr. 1720/2006/CE: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF
(2) Cu excepția Programului Jean Monnet deschis instituțiilor de învățământ superior din întreaga lume.
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4. Termenul-limită de depunere a candidaturilor
Principalele termene-limită sunt următoarele:
Mobilitatea individuală a elevilor în cadrul Programului
Comenius

1 decembrie 2011

Comenius, Grundtvig: Formare la locul de muncă
primul termen

16 ianuarie 2012

termene ulterioare

30 aprilie 2012
17 septembrie 2012

Alocații de studiu Comenius

31 ianuarie 2012

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Proiecte
multilaterale, rețele și măsuri adiacente

2 februarie 2012

Leonardo da Vinci: Proiecte multilaterale pentru transferul de
inovare

2 februarie 2012

Leonardo da Vinci: Mobilitate (inclusiv certificatul de mobilitate
Leonardo da Vinci);
Erasmus: Cursuri intensive de limbi străine (EILC)

3 februarie 2012

Programul Jean Monnet

15 februarie 2012

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Parteneriate;
Comenius: Parteneriatele Comenius Regio;
Grundtvig: Ateliere

21 februarie 2012

Erasmus: Programe intensive (IP), Mobilitatea studenților pentru
studii și stagii (inclusiv certificatul de stagiu Erasmus prin inter
mediul unui consorțiu) și Mobilitatea personalului (misiuni de
predare și formare a personalului)

9 martie 2012

Grundtvig: Alocații de studiu, Proiecte de voluntariat pentru
persoane în vârstă

30 martie 2012

Programul transversal: Activitatea-cheie 1 – vizite de studiu
primul termen

30 martie 2012

al doilea termen

12 octombrie 2012

Programul transversal: toate celelalte activități

1 martie 2012

Pentru vizite și schimburi Grundtvig și pentru vizite pregătitoare prin toate programele sectoriale există
diferite termene-limită specifice fiecărei țări. Vă rugăm să consultați site-ul internet al agenției naționale de
resort din țara dumneavoastră.
5. Informații complete
Textul complet al „Cererii generale de propuneri 2011-2013 pentru Programul de învățare pe tot parcursul
vieții – Priorități strategice 2012”, împreună cu „Ghidul Programului de învățare pe tot parcursul vieții 2012”
și informații privind disponibilitatea formularelor de candidatură se găsesc la următoarea adresă de internet:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
Candidaturile trebuie să corespundă tuturor condițiilor specificate în textul integral al cererii și al Ghidului
Programului de învățare pe tot parcursul vieții și să fie prezentate prin completarea corectă a formularelor.

