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HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) 

2013 GENEL TEKLİF ÇAĞRISI AVRUPA 

KOMİSYONU TARAFINDAN 

YAYINLANMIŞTIR 

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2013 Genel Teklif 

Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 03.08.2012 

tarihinde yayınlanmıştır. Gerek ülke merkezli gerekse 

merkezi faaliyetlere ilişkin hibe başvurusu imkanlarını 

belirten Genel Teklif Çağrısı'na Komisyon'un internet 

sitesinde 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm 
linkinden ulaşılabilmektedir. Avrupa Komisyonu 

tarafından yayınlanan bu Genel Teklif Çağrısı, Merkez 

Başkanlığımız tarafından tamamlayıcı nitelikte olmak 

üzere kısa bir süre sonra yayınlanacak olan Hayatboyu 

Öğrenme Programı (LLP) 2013 ULUSAL TEKLİF 

ÇAĞRISI'nın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Bu 

nedenle, Komisyon'un Genel Teklif Çağrısı'nda yeralan 

ve ve yukarıdaki linkten ulaşılabilen aşağıdaki 

belgelerin ülke merkezli faaliyetler kapsamında başvuru 

yapacak olan potansiyel yararlanıcılarımız tarafından 

başvuruları öncesinde dikkatlice okunması ve başvuru 

hazırlıklarının şimdiden başlatılması gerekmektedir. 

Diğer yandan, Program kuralları gereği, Avrupa 

Komisyonu Genel Teklif Çağrısı'nı tamamlayıcı 

nitelikte olmak üzere, Programa katılan ülkelerin Ulusal 

Ajanslarının yürüttüğü ülke merkezli (merkezi olmayan) 

her bir alt program ve faaliyet için ilave ulusal 

öncelikler ilan etme, idari tedbirler koyma ve 

Komisyon'un belirlemiş olduğu alt ve üst sınırlar 

içerisinde olmak kaydıyla ulusal hibe miktarları 

uygulama yetkisi çerçevesinde 2013 döneminde 

ülkemizde geçerli olacak ulusal öncelikler, idari 

tedbirler ve ulusal hibe miktarları gibi hususlar, kısa bir 

süre sonra yayınlanacak olan LLP 2013 Ulusal Teklif 

Çağrısı'nda yer alacaktır. Alt programların her biri 

çerçevesinde hangi tür proje tekliflerinin veya bireysel 

başvuruların sunulabileceği ve bu başvurulara 

sağlanacak hibe miktarları ve ulusal öncelikler, bu 

Ulusal Teklif Çağrısı'nda belirtilecektir. Başvuru 

usulüne ilişkin diğer önemli teknik veya idari hususlar 

da ilgili alt programların sayfalarında yer alabilecektir. 

Bu nedenlerle, başvuru yapılması düşünülen alt 

faaliyete ilişkin olarak yakında yayınlanacak olan LLP 

2013 Ulusal Teklif Çağrısı için Ulusal Ajans’ın internet 

sayfasının düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. 

Kaynak: Ulusal Ajans 

 

'UZUN VADEDE EURO'DAN AYRILIKLAR 

OLABİLİR' 

Euro'nun mimarlarından olan eski Avrupa Merkez 

Bankası (ECB) Başekonomisti Otmar Issing, uzun 

vadede bazı ülkelerin Euro Bölgesi'nde 

kalamayabileceğini, ancak Almanya'nın ortak para 

biriminde kalmasının kendi yararına olacağını öne 

sürdü. Issing, yeni yayımlanan 'Euro'yu Nasıl 

Koruyacağız ve Avrupa'yı Güçlendireceğiz' kitabında, 

Euro'nun çöküşünün ciddi sonuçları olacağını yazdı. Bir 

ekonomistin, bir gazeteciye verdiği mülakatı şeklinde 

yazdığı kitapta 'Her şey Euro Bölgesi'ni korumanın daha 

iyi olacağını gösteriyor. Uzun vadede kaç ülkenin Euro 

Bölgesi'nin parçası olarak kalacağı ise henüz belirsiz' 

diyen Issing, Euro ile ilgili ne kadar endişeli olduğu 

sorusunu ise 'Daha önce hayal edemeyeceğim kadar 

çok. Henüz 'tamamdır' diyebilmek için çok yolumuz var 

ve şimdi, bazı gelişmeler kaydedilmesi gerekiyor. 

Neredeyse tüm ülkelerde halen yapılmamış önemli 

reformlar var' ifadesinde bulundu. Issing, bazı ülkelerde 

yapılan ulusal para birimine dönme çağrılarını giderek 

daha iyi anlamaya başladığını kaydetmekle birlikte, 

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'nın 

Mark'a dönmesinin daha iyi olacağının bir hayal 

olduğunu belirtti. 

 

Kaynak: Euractiv 

 

 

'BU AY EURO BÖLGESİ İÇİN DÖNÜM 

NOKTASI OLABİLİR' 

Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, 

'Ağustos ayının Avrupa Birliği tarihinde her zaman 

tehlikeli bir ay olduğunu, ancak bu yıl Euro Bölgesi için 

bir dönüm noktası olabileceği' ifadesinde bulundu. 

Derviş, Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi'ni 

kurtaracak tek kurum olduğunu dile getirdi. Avrupa 

bölgesindeki ekonomik krizle ilgili art arda gelen 

uyarılara Kemal Derviş de ‘Ağustos en tehlikeli ay’ 

sözleriyle katıldı. Derviş, ‘Çözüm olmazsa Avrupa’da 

finansal, politik ve sosyal kriz yolda‘ mesajını verdi. 

Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, 

'Ağustos ayının Avrupa Birliği tarihinde her zaman 

tehlikeli bir ay olduğunu, ancak bu yıl Euro Bölgesi için 

bir dönüm noktası olabileceği' ifadesinde bulundu. 

 

Kaynak: Euractiv 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

