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CEDEFOP 
 
 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ – ref. č.: GP/D/ReferNet/001/06 
 

ReferNet – Evropská síť referencí a odborných znalostí v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy 

1. Cíle a popis 

Účelem této výzvy je udělit grant jedné organizaci (koordinátor národního konsorcia) v každém 
z 25 členských států EU, v Norsku a na Islandu, jejímž úkolem bude vést a koordinovat 
konsorcium zástupců klíčových organizací na poli odborného vzdělávání a přípravy (VET) v dané 
zemi a ve spolupráci s nimi vykonávat následující činnosti: předávání a analýzu informací 
týkajících se systémů a vývoje na poli odborného vzdělávání a přípravy, výzkumné činnosti, 
dokumentační činnosti a činnosti v oblasti šíření informací a propagace. 

Hlavním cílem sítě ReferNet je poskytnout Cedefopu strukturovaný a decentralizovaný systém pro 
shromažďování ověřených údajů a informací o odborném vzdělávání, přípravě a souvisejících 
oblastech a podpořit úsilí střediska o šíření těchto informací na evropské i vnitrostátní úrovni. 
Informace je nutno shromažďovat v souladu se zvolenou metodikou a na základě konzultací mezi 
jednotlivými členy konsorcia.  

2. Způsobilost žadatelů 

Přihlášky, které splňují kritéria pro výběr, budou důkladně vyhodnoceny.  

UZpůsobilé organizace: 

– musí být veřejnou nebo soukromou organizací s právním statutem a právní subjektivitou (z 
toho plyne, že přihlášku nemohou podat fyzické osoby, tj. jednotlivci), 

– musí mít příslušnou kvalifikaci a potřebné finanční a provozní zdroje k výkonu činností, 

– národní konsorcium, jehož koordinace bude úkolem úspěšného žadatele, musí reprezentovat 
celou šíři zájmů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v rámci dané země (ministerstva, 
národní a/nebo odvětvové subjekty, regionální úřady, výzkumné organizace a instituty i 
sociální partneři).  

UZpůsobilé země 

– EU 25 (Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko), Norsko a 
Island. 
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UZpůsobilé činnosti 

– Návrhy k financování musí pokrývat provedení celé škály činností, jejichž podrobný popis je 
k dispozici v plném znění textu výzvy.  

3. Rozpočet a doba trvání projektu 

Rozpočet, který je k dispozici na celou dobu trvání projektu (12 měsíců) v rámci EU 25, Norska a 
Islandu, činí celkem 763 000 EUR.  

Grant Společenství je pouze dodatečným finančním příspěvkem k vlastním finančním příspěvkům 
příjemce (a/nebo spolupříjemce) a/nebo místním, regionálním, národním a/nebo soukromým 
příspěvkům získaným pro tento projekt z jiných zdrojů. Celkový příspěvek Společenství nesmí 
činit více než 70 % celkových způsobilých nákladů.  

Celkový rozpočet, který je na tento projekt k dispozici, bude rozdělen na základě 3 skupin zemí 
rozlišených podle počtu obyvatel. 

– Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Slovinsko a Island: maximální hodnota 
grantu na zemi činí 19 000 EUR. 

– Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Slovensko, Švédsko a Norsko: maximální hodnota grantu na zemi činí 
29 000 EUR. 

– Francie, Itálie, Německo, Polsko, Spojené království, Španělsko: maximální hodnota grantu na 
zemi činí 39 000 EUR. 

 
Cedefop si vyhrazuje právo nepřidělit všechny rozpočtové prostředky, které jsou pro tento projekt 
k dispozici.  

4. Uzávěrka pro předkládání návrhů 

Přihlášky je nutno zaslat na adresu Cedefopu nejpozději do 28. dubna 2006. 

5. Další informace 

Plné znění výzvy k podávání návrhů, formulář přihlášky a její přílohy jsou k dispozici na 
internetových stránkách Cedefopu na adrese: HTUhttp://www.cedefop.eu.int/ban_generic.aspUTH. 
Přihlášky musí splňovat požadavky uvedené v textu výzvy a musí být podány prostřednictvím 
formulářů k tomuto určených.  
 
Vyhodnocení návrhů bude probíhat v souladu se zásadami transparentnosti a rovného zacházení 
Všechny způsobilé přihlášky budou posuzovány výborem podle kvantitativních a kvalitativních 
kritérií definovaných v plném znění textu výzvy k podávání návrhů. K účasti na hodnotící 
proceduře budou přizváni externí odborníci.  
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