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ReferNet – Το ευρωπαϊκό δίκτυο αναφοράς και 

εµπειρογνωµοσύνης στον τοµέα της Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) 

1. Στόχοι και περιγραφή 

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η χορήγηση επιδότησης σε έναν οργανισµό (συντονιστής 
εθνικής κοινοπραξίας) σε κάθε ένα από τα 25 κράτη µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, 
αφενός, για τη διεύθυνση και τον συντονισµό µιας αντιπροσωπευτικής κοινοπραξίας των 
σηµαντικότερων οργανισµών στον τοµέα της ΕΕΚ στη χώρα τους και, αφετέρου, για την 
ανάπτυξη, σε συνεργασία µε τους οργανισµούς αυτούς, των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 
διαβίβαση και ανάλυση πληροφοριών σχετικά µε συστήµατα και εξελίξεις στον τοµέα ΕΕΚ, 
ερευνητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες τεκµηρίωσης, διάδοσης και προώθησης. 

Κύριος στόχος του δικτύου ReferNet είναι να παρέχει στο Κέντρο ένα δοµηµένο και 
αποκεντρωµένο σύστηµα συλλογής επικυρωµένων δεδοµένων και πληροφοριών για την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και συναφή θέµατα καθώς και να υποστηρίζει τις 
προσπάθειες του Οργανισµού για τη διάδοση των πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 
Οι πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται µε τη χρήση µεθοδολογίας ύστερα από διαβούλευση µε τα 
µέλη της κοινοπραξίας. 

2. Επιλέξιµοι υποψήφιοι  

Οι αιτήσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, θα αξιολογηθούν εις βάθος.  

UΕπιλέξιµοι οργανισµοί: 

– δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί µε νοµικό καθεστώς και νοµική προσωπικότητα (συνεπώς τα 
φυσικά πρόσωπα, δηλ. µεµονωµένα άτοµα, δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση) 

– οι οργανισµοί πρέπει να διαθέτουν τις ικανότητες και τους απαιτούµενους επιχειρησιακούς και 
οικονοµικούς πόρους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων  

– η εθνική κοινοπραξία που συντονίζεται από τον αιτούντα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική 
των συµφερόντων στον τοµέα της ΕΕΚ σε εθνικό επίπεδο (υπουργεία, εθνικοί και/ή τοµεακοί 
φορείς, περιφερειακές αρχές, ερευνητικοί οργανισµοί και ινστιτούτα καθώς και κοινωνικοί 
εταίροι) 
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UΕπιλέξιµες χώρες 

– Τα 25 κράτη µέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, ∆ανία, Εσθονία, 
Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 
Λουξεµβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία, 
Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο), Νορβηγία και Ισλανδία. 

UΕπιλέξιµες δραστηριότητες 

– Οι προτάσεις που θα χρηµατοδοτηθούν πρέπει να καλύπτουν το πλήρες εύρος των 
δραστηριοτήτων, οι οποίες  αναφέρονται λεπτοµερώς στο πλήρες κείµενο της προκήρυξης. 

3. Προϋπολογισµός και διάρκεια του σχεδίου 

Ο συνολικός προϋπολογισµός που διατίθεται για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί το σχέδιο (12 
µήνες)  είναι 763.000 EUR για τα 25 κράτη µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία.  

Η κοινοτική επιχορήγηση είναι µόνο µια συµπληρωµατική χρηµατοδοτική συµβολή στη συνολική 
χρηµατοδοτική συνεισφορά του δικαιούχου (και/ή των συνδικαιούχων) και/ή των τοπικών, 
περιφερειακών και/ή ιδιωτικών συνεισφορών που χορηγούνται για το σχέδιο. Η συνολική 
κοινοτική συνεισφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό 70% των επιλέξιµων δαπανών. 

Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός θα κατανεµηθεί µε βάση τρεις οµάδες κρατών ανάλογα 
µε τον εθνικό πληθυσµό: 

– Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Σλοβενία και Ισλανδία 
µέγιστο ύψος επιδότησης 19.000 EUR  ανά χώρα. 

– Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική ∆ηµοκρατία, ∆ανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Κάτω 
Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Σουηδία και Νορβηγία: µέγιστο ύψος 
επιδότησης 29.000 EUR  ανά χώρα. 

– Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο: µέγιστο ύψος επιδότησης 
39.000 EUR  ανά χώρα. 

 
Το Cedefop διατηρεί το δικαίωµα να µην χορηγήσει το συνολικό ποσό του διαθέσιµου 
προϋπολογισµού. 

4. Προθεσµία 

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στο Cedefop το αργότερο έως την 28P

η
P Απριλίου 2006. 

5. Πρόσθετες πληροφορίες 

Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης, το έντυπο της αίτησης και τα παραρτήµατα διατίθενται στην 
ιστοθέση του Cedefop στην ακόλουθη διεύθυνση: HTUhttp://www.cedefop.eu.int/ban_generic.aspUTH. Οι 
αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πλήρες κείµενο της 
προκήρυξης και µπορεί να υποβληθεί µε τη χρήση των εντύπων που παρέχονται. 
 
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν µε τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης. 
Όλες οι επιλέξιµες αιτήσεις αξιολογούνται από επιτροπή κατ’ εφαρµογή των ποσοτικών και 
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ποιοτικών κριτηρίων που καθορίζονται στο πλήρες κείµενο της προκήρυξης. Στην διαδικασία 
αξιολόγησης καλούνται να συµµετάσχουν εξωτερικοί εµπειρογνώµονες.  
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