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Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a pályázati felhívás a következő feltételek megvalósulásának függvénye: 

i. a költségvetési hatóság elfogadja a 2011. évi közösségi költségvetési előirányzatokat, valamint 

ii. a Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatósága elfogadja az egész életen át tartó tanulás 2011-re 
szóló éves munkaprogramját. 

1. Célkitűzések és leírás 

A Comenius egyéni diákmobilitási program középiskolás diákoknak nyújt lehetőséget arra, hogy 3–10 
hónapot külföldi fogadóiskolában és -családnál töltsenek. A diákmobilitás a Comenius iskolai együttműkö
désben részt vevő iskolák között jön létre. A Comenius egyéni diákmobilitás alapját az egész életen át tartó 
tanulás programjáról szóló határozat képezi, amely a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozik. Az egész 
életen át tartó tanulás programjának külön célkitűzéseit a határozat ( 1 ) 1. cikkének (3) bekezdése sorolja fel. 

2. Támogatható pályázók 

Az egész életen át tartó tanulás programja Comenius egyéni diákmobilitás fellépésének keretében olyan 
iskolák támogathatók, amelyek korábban már részt vettek a Comenius iskolai együttműködésben A részt 
vevő iskoláknak a következő országok egyikében kell működniük: 

Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Liech
tenstein, Luxemburg, Ausztria, Finnország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország és Norvégia. 

3. Költségvetés és a projektek időtartama 

A pályázatra elkülönített teljes költségvetés hozzávetőlegesen 3,4 millió EUR. 

Az odaítélendő támogatások mértéke és a mobilitás időtartama a diákmobilitást szervező országoktól és 
iskoláktól függően eltérő. 

4. A pályázatok benyújtásának határideje 

A Comenius egyéni diákmobilitásra vonatkozó pályázatok benyújtásának határideje 2010. december 1.
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( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata (2006. november 15.) az egész életen át tartó 
tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF és az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1357/2008/EK 
határozata az 1720/2006/EK határozat módosításáról: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF

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


5. További információk 

A Comenius egyéni diákmobilitásról további információk az egész életen át tartó tanulás programjának 
2011. évi útmutatójában találhatók, amely a következő internetes oldalon érhető el: 

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

A pályázatok benyújtásához a pályázó országa szerinti nemzeti ügynökség által rendelkezésre bocsátott 
űrlapot kell felhasználni. A nemzeti ügynökségek listája az alábbi internetes címen található: http://ec.europa. 
eu/education/programmes/llp/national_en.html
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