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CEDEFOP 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – ref.: GP/D/ReferNet/001/06 
 

ReferNet – Európai referencia- és szakértői hálózat a szakoktatás 
és szakképzés területén 

1. A felhívás bemutatása és a célkitűzések 

A felhívás célja, hogy az EU mind a 25 tagállamában, Norvégiában és Izlandon egy-egy 
szervezetnek (nemzeti konzorcium koordinátor) a szakoktatás és szakképzés területén működő fő 
szervezetek reprezentatív konzorciumának vezetésére és koordinálására, valamint az alábbi 
tevékenységeknek az említett szervezetekkel együtt történő kifejtésére pénzösszeget ítéljenek oda: 
szakoktatási és szakképzési rendszerekkel és fejlesztésekkel kapcsolatos információk jelentése és 
elemzése, kutatási tevékenységek, dokumentációs tevékenységek, terjesztési és promóciós 
tevékenységek. 

A ReferNet fő célkitűzése, hogy Cedefopnak a szakoktatási és szakképzési kérdésekkel 
kapcsolatos, megerősített adatok és információk gyűjtésére strukturált és decentralizált rendszert 
biztosítson, és a Cedefopot az információk és adatok európai és nemzeti szintű terjesztésében 
segítse. Az információt meghatározott módszertan és a konzorcium tagjai között folyó konzultáció 
alapján kell gyűjteni. 

2. Támogatható pályázók 

A támogathatósági feltételeknek megfelelő pályázatokat alapos értékelésnek vetik alá. 

UTámogatható szervezetek 

– jogállással és jogi személyiséggel rendelkező magánjogi vagy közjogi szervezet 
(következésképpen természetes személyek – azaz egyének –nem nyújthatnak be pályázatot); 

– rendelkezik a tevékenységek megvalósításához szükséges pénzügyi és operativ forrásokkal, 
valamint megfelelő képesítése van; 

– a pályázó által koordinált nemzeti konzorciumnak a szakoktatási és szakképzési érdekek 
országon belüli képviselőjének kell lennie (minisztériumok, nemzeti és/vagy ágazati szervek, 
regionális hatóságok, kutatószervezetek és –intézetek és szociális partnerek). 

UTámogatható országok 

– EU 25 (Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, 
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Szlovák 
Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország és Svédország.), Norvégia és Izland. 



 2

UTámogatható tevékenységek 

– A finanszírozandó javaslatoknak le kell fedniük a felhívás teljes szövegében meghatározott 
tevékenységek egész sorát. 

3. Büdzsé és a projekt időtartama 

Az EU 25, Norvégia és Izland rendelkezésére álló teljes összeg a projekt időtartamára (12 hónap) 
763 000 EUR.  

A közösségi támogatás csak egy kiegészítő hozzájárulás a támogatott saját pénzügyi 
hozzájárulásához és/vagy a helyi, regionális, nemzeti és /vagy a máshonnan kapott privát 
hozzájáruláshoz. A teljes közösségi hozzájárulás nem lépheti túl az elszámolható költségek 70%-
át.   

A rendelkezésre álló teljes összeget a népességszám alapján kialakított 3 országcsoportra lebontva 
folyósítják: 

– Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Szlovénia és Izland: országonként 
legfeljebb 19 000 EUR. 

– Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, 
Magyarország, Portugália, Svédország, Szlovák Köztársaság és Norvégia: országonként 
legfeljebb 29 000 EUR. 

– Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Spanyolország:  
országonként legfeljebb 39 000 EUR. 

 
A Cedefop fenntartja magának a jogot arra, hogy nem bocsátja rendelkezésre a teljes összeget. 

4. Határidő 

A pályázatokat legkésőbb 2006. április 28-án el kell küldeni a Cedefopnak. 

5. További információ 

Az ajánlattételi felhívás teljes szövege, a pályázati űrlap és annak mellékletei a Cedefop 
weboldalán megtalálhatók:  HTUhttp://www.cedefop.eu.int/ban_generic.aspUTH. A pályázatoknak meg kell 
felelniük a felhívás teljes szövegében meghatározott feltételeknek és azokat a rendelkezésre 
bocsátott űrlapokat felhasználva kell benyújtani. 
 
A pályázatok értékelése az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvei alapján történik. Az összes 
támogatható pályázatot a felhívás teljes szövegében meghatározott mennyiségi és minőségi 
odaítélési kritériumok alapján egy bizottság értékeli. Az értékelési eljárásra meghívnak külső 
szakértőket. 
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