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ReferNet – Det Europæiske Reference- og Ekspertisenetværk for 
Erhvervsrettet Uddannelse 

1. Mål og beskrivelse 

Formålet med denne indkaldelse af forslag er at yde et tilskud til en organisation (koordinator af et 
nationalt konsortium) i hver af de 25 EU-medlemsstater, Norge og Island, som skal lede og 
koordinere et repræsentativt konsortium bestående af centrale organisationer inden for 
erhvervsrettet uddannelse i det pågældende land og sammen med dette gennemføre følgende 
aktiviteter: rapportering og analyse af information om erhvervsuddannelsessystemer og -udvikling, 
forskningsaktiviteter, dokumentationsaktiviteter, udbredelse og salgsfremmende aktiviteter. 

Hovedformålet med ReferNet er at udstyre Cedefop med et struktureret og decentraliseret system 
til indsamling af validerede data og oplysninger om erhvervsrettet uddannelse og hertil relaterede 
emner og at støtte Cedefops bestræbelser på at udbrede disse på europæisk og nationalt plan. 
Indsamlingen af information sker ved anvendelse af en bestemt fremgangsmåde og efter samråd 
med konsortiets deltagere. 

2. Støtteberettigede ansøgere 

Ansøgninger, som opfylder de stillede kriterier, vil blive genstand for en grundig vurdering. 

Støtteberettigede organisationer 

– være en offentlig eller privat organisation med retlig status og status som juridisk person (som 
følge heraf kan fysiske personer – dvs. privatpersoner – ikke indsende ansøgninger); 

– være i besiddelse af relevante kvalifikationer og fornødne finansielle og operationelle 
ressourcer til at gennemføre aktiviteterne; 

– det nationale konsortium, som koordineres af ansøgeren, skal være repræsentativt for 
interesserne inden for erhvervsrettet uddannelse i det pågældende land (ministerier, nationale 
og/eller sektororganer, regionale myndigheder, forskningsorganisationer og -institutter samt 
arbejdsmarkedets parter). 

Støtteberettigede lande 

– EU 25 (Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, 
Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, 
Portugal, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige), Norge og Island. 

 1



Støtteberettigede aktiviteter 

– Kun forslag, der dækker gennemførelse af samtlige aktiviteter, som er beskrevet i den 
fuldstændige tekst til indkaldelsen, kommer i betragtning til finansiering. 

3. Budget og projektvarighed 

Det samlede budget, som er til rådighed under projektets varighed (12 måneder), udgør 
EUR 763 000 for EU 25, Norge og Island. 

Fællesskabstilskuddet er kun et supplerende finansielt bidrag til den berettigedes (og/eller de 
medberettigedes) egenfinansiering og/eller lokale, regionale, nationale og/eller private bidrag, som 
er opnået andetsteds til projektet. Det samlede fællesskabsbidrag kan ikke overstige 70% af de 
støtteberettigede omkostninger. 

For tildelingen af det samlede disponible budget er landene opdelt i tre grupper i henhold til 
befolkningstal: 

– Cypern, Estland, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Slovenien, Island: maksimalt tilskud 
på EUR 19 000 pr. land. 

– Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Grækenland, Ungarn, Irland, Nederlandene, 
Portugal, Slovakiet, Sverige, Norge: maksimalt tilskud på EUR 29 000 pr. land. 

– Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Spanien, Det Forenede Kongerige: maksimalt tilskud på 
EUR 39 000 pr. land. 

 
Cedefop forbeholder sig ret til ikke at tildele det samlede disponible budget. 

4. Ansøgningsfrist 

Ansøgninger skal indsendes til Cedefop senest den 28. april 2006. 

5. Yderligere oplysninger 

Den fuldstændige tekst til indkaldelsen af forslag og ansøgningsskema med bilag findes på 
Cedefops websted: http://www.cedefop.eu.int/ban_generic.asp. Ansøgninger skal overholde 
bestemmelserne i indkaldelsens fuldstændige tekst og indsendes ved anvendelse af de dertil 
bestemte skemaer. 
 
Forslagene vil blive vurderet på grundlag af princippet om gennemsigtighed og ligebehandling. 
Alle ansøgninger, der opfylder de stillede krav, vil blive vurderet af et udvalg ud fra de 
kvantitative og kvalitative tildelingskriterier, som er defineret i den fuldstændige tekst til 
indkaldelsen. Eksterne eksperter vil blive anmodet om at deltage i vurderingsproceduren. 
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