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CEDEFOP 
 
 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – Nr.: GP/D/ReferNet/001/06 
 

ReferNet – Europos informacijos ir sukauptų žinių apie profesinį 
švietimą bei mokymą tinklas 

1. Tikslai ir aprašas 

Šio kvietimo tikslas – suteikti vienai organizacijai (nacionaliniam konsorciumo koordinatoriui) 
kiekvienoje iš 25 ES valstybių narių, Norvegijoje ir Islandijoje dotaciją, reikalingą vadovauti 
konsorciumo, atstovaujančio pagrindinėms organizacijoms profesinio švietimo ir mokymo srityje 
savo šalyje, veiklai ir ją koordinuoti, bei kartu vykdyti tokią veiklą: pranešti ir analizuoti 
informaciją apie profesinio švietimo bei mokymo sistemas ir pokyčius, tiriamąją, dokumentavimo 
veiklą, informacijos sklaidą bei veiklos skatinimą. 

Pagrindinis ReferNet tikslas – Cefedop teikti struktūrizuotos ir decentralizuotos sistemos 
paslaugas, kurioje renkami patvirtinti duomenys ir informacija apie profesinį švietimą bei mokymą 
ir susijusius klausimus bei padėti Cefedop šią informaciją ir duomenis skleisti Europos bei 
nacionaliniu lygmeniu. Informacija turi būti renkama, vadovaujantis metodika ir po konsorciumo 
narių konsultacijų. 

2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai 

Pareiškėjai, atitinkantys reikalaujamus kriterijus, bus vertinami nuodugniau. 

UReikalavimus atitinkančios organizacijos: 

– viešoji arba privati organizacija, turinti teisinį ir juridinio asmens statusą (vadinasi, fiziniai 
asmenys, t. y., atskiri asmenys, paraiškų teikti negali); 

– turinčios tinkamą kvalifikaciją ir būtinų finansinių bei veiklos vykdymui reikalingų išteklių; 

– nacionalinis konsorciumas, kurio veiklą koordinuoja pareiškėjas, turi atstovauti profesinio 
švietimo ir mokymo interesams šalyje (ministerijos, nacionalinės ir (arba) sektorinės 
institucijos, regioninės valdžios institucijos, mokslinių tyrimų organizacijos ir institutai bei 
socialiniai partneriai). 

UTeisę į paramą turinčios šalys 

– 25 Europos Sąjungos valstybės narės (Airija, Austrija, Belgija, Čekijos Respublika, Danija, 
Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, 
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakijos Respublika, Slovėnija, 
Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija), Norvegija ir Islandija. 
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UReikalavimus atitinkanti veikla 

– Pasiūlymuose, kuriems bus skirtas finansavimas, turi būti nurodyta visame šio kvietimo tekste 
išvardytas veiklos sritis atitinkanti įvairaus pobūdžio veikla. 

3. Biudžetas ir projekto trukmė 

Bendras 25 ES valstybėms, Norvegijai ir Islandijai numatytas biudžetas projekto vykdymo 
laikotarpiu (12 mėnesių) sudaro 763 000 EUR.  

Bendrijos dotacija tik papildo projekto vykdymui kitur paties paramos gavėjo (ir (arba) bendrų 
paramos gavėjų) gautą finansinę paramą ir (arba) vietos, regiono, nacionalinę ir (arba) privačią 
paramą. Bendra Bendrijos paramos suma negali viršyti 70 proc. visų reikalavimus atitinkančių 
išlaidų.  

Bendra biudžeto suma bus paskirstyta 3 šalių grupėms, sudarytoms pagal šalių gyventojų skaičių: 

– Kiprui, Estijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Maltai, Slovėnijai ir Islandijai: daugiausia 
kiekvienai šaliai galima skirti 19 000 EUR dydžio paramą. 

– Airijai, Austrijai, Belgijai, Čekijos Respublikai, Danijai, Graikijai, Nyderlandams, Norvegijai, 
Portugalijai, Slovakijos Respublikai, Suomijai, Švedijai ir Vengrijai: daugiausia kiekvienai 
šaliai galima skirti 29 000 EUR dydžio paramą. 

– Ispanijai, Italijai, Jungtinei Karalystei, Lenkijai, Prancūzijai, Vokietijai: daugiausia kiekvienai 
šaliai galima skirti 39 000 EUR dydžio paramą. 

 
Cedefop pasilieka teisę nepaskirstyti viso turimo biudžeto. 

4. Galutinė paraiškų pateikimo data 

Paraiškas Cefedop reikia nusiųsti ne vėliau kaip iki 2006 m. balandžio 28 d. 

5. Išsamesnė informacija 

Visą kvietimo teikti paraiškas tekstą, paraiškos formą ir priedus galima rasti Cefedop tinklalapyje 
šiuo adresu: HTUhttp://www.cedefop.eu.int/ban_generic.aspUTH. Paraiškos turi būti parengtos, laikantis 
visame kvietimo tekste nustatytų reikalavimų ir pateiktos naudojant nurodytą paraiškos formą. 
 
Pasiūlymai bus vertinami, vadovaujantis skaidrumo ir vienodų sąlygų taikymo principais. Visas 
reikalavimus atitinkančias paraiškas Komitetas vertins, remdamasis viso kvietimo teksto versijoje 
apibrėžtais atrankos kiekybiniais bei kokybiniais kriterijais. Vertinimo procedūroje bus kviečiami 
dalyvauti išorės ekspertai.  
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