идеите в действие
Програма/схема:
"Обучение през целия живот" 2007-2013
Покана за представяне на предложения 2010 г. — EAC/41/09
Цели:

В изпълнение на Лисабонската стратегия Европейския съюз трябва да се превърне в
конкурентноспособна и динамична икономика на знанието, основана върху ученето
през целия живот
Сектори на програмата “Учене през целия живот”
Програма
"Комениус"
"Еразъм"
"Леонардо да Винчи"
"Грюндвиг"
Обща
“Жан Монет”

насоченост
основно и средно образование
висше образование
професионално образование и обучение;
образование за възрастни
Подпомага дейностите по 4-те програми по- горе
Изследване на европейската интеграция (ниво висше
образование)- цял свят

Краен срок и какво се финансира?
Програма

предмет

“Комениус”, “Грундвиг”

(обучение на работното
място)

“Комениус”
"Леонардо да Винчи"

Асистентски стажове
Мобилност
Интензивни езикови
курсове

"Еразъм"
“Комениус”, "Леонардо да
Винчи", "Грюндвиг"
“Комениус”
"Грюндвиг"
"Комениус"
"Еразъм"
"Леонардо да Винчи"
"Грюндвиг"
"Леонардо да Винчи"

“Еразъм”

"Грюндвиг"

Интегра Груп ООД
ул. Юри Венелин 2, ет. 3, ап. 5
София 1000

Краен срок:
15 януари 2010
допълнителни дати- 30 април
2010
15 септември 2010
29 януари 2010
5 февруари 2010
5 февруари 2010

Партньорства
19 февруари 2010

Comenius Regio
Семинари
Многостранни проекти,
мрежи и съпътстващи
мерки
Многостранни проекти за
трансфер на иновации
Интензивни програми
(ИП), Студентска
мобилност за обучение и
стажове (включително и
удостоверение за стаж за
консорциуми по програма
„Еразмус“) и мобилност
на персонала
(командировки с цел
преподаване и обучение
на персонала)
Асистентски стажове,
проекти за възрастни
доброволци

факс:
e-mail:
Web:

26 февруари 2010
26 февруари 2010

12 март 2010

31 март 2010

02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие
— първи краен срок: 31 март
2010 г. — втори краен срок: 15
октомври 2010 г.
крайни срокове, определени за
отделните страни.
крайни срокове, определени за
отделните страни.

Ключова дейност 1 —
Учебни посещения

Общата програма

посещенията и обмяната
на опит
за подготвителните посещения по всички секторни
програми
„Грундвиг“

Кой може да кандидатства? Изисквания?
ученици,

студенти,

образованиет

и

преподаватели,

организации

с

обучители;

нестопанска

институции

цел,

в

предлагащи

сферата

на

консултации,

информационни услуги и обучение в контекста на програмата; НПО, асоциации и
социални партньори с дейност в този сектор

Бюджет:
Общият бюджет, отпуснат по тази покана, възлиза на 1 милиард и 16 милиона €

Източник на информация:
C 247/14 Официален вестник на Европейския съюз 15.10.2009
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
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