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CEDEFOP 
 
 

AICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS – Nr.: 
GP/D/ReferNet/001/06 

 
ReferNet - Eiropas uzziņu un pieredzes apmaiņas tīkls 

profesionālās izglītības un apmācības jomā  

1. Mērķi un apraksts 

Šī aicinājuma mērķis ir piešķirt pabalstu organizācijai (valsts konsorcija koordinatoram) ikvienā no 
25 ES dalībvalstīm, Norvēģijā un Islandē, lai vadītu un koordinētu profesionālās izglītības un 
apmācības jomas galveno organizāciju pārstāvniecības konsorciju katrā valstī un lai kopā ar tām 
veiktu šādus pasākumus: ziņot un analizēt informāciju profesionālās izglītības un apmācības jomas 
sistēmās un projektos, organizēt pētniecību, izstrādāt dokumentus, izplatīt un popularizēt. 

ReferNet galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) 
ar strukturētu un decentralizētu sistēmu apstiprinātu datu un informācijas vākšanai profesionālās 
izglītības un apmācības jomā, kā arī ar to saistīto jautājumu jomā un atbalstīt Cedefop centienus 
izplatīt šo informāciju Eiropas un valsts līmenī. Informācija ir jāvāc saskaņā ar metodoloģiju un 
konsorcija dalībnieku savstarpējām pārrunām.2. Tiesīgie kandidāti 

Pieteikumus, kas ir saskaņā ar atbilstības kritērijiem, izskatīs sīkāk. 

UTiesīgās organizācijas: 

– valsts vai privāta organizācija ar juridisku statusu un juridisku personu (tātad fiziskas personas, 
proti, privātpersonas pieteikumus iesniegt nevar);  

– ar atbilstošu kvalifikāciju un vajadzīgajām finanšu un darbības iespējām pasākumu izpildei; 

– valsts konsorcijam, ko koordinē pieteikuma iesniedzējs, jāpārstāv profesionālās izglītības un 
apmācības intereses valstī (ministrijas, valsts un/vai nozares organizācijas, reģionālās iestādes, 
pētniecības organizācijas un institūti un sociālie partneri). 

UTiesīgās valstis 

– ES 25 (Austrija, Beļģija, Kipra, Čehu Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, 
Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, 
Portugāle, Slovākijas Republika, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste), Norvēģija 
un Islande. 

UAtbilstošie pasākumi 

– Finansētajiem priekšlikumiem jāaptver visu pilna teksta aicinājumā minēto pasākumu izpilde. 
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3. Budžets un projekta ilgums 

Kopējais pieejamais budžets projekta ilgumam (12 mēneši) ES 25, Norvēģijai un Islandei ir EUR 
763 000.  

Kopienas pabalsts ir tikai papildu finanšu ieguldījums saņēmēja (un/vai saņēmēju pārējo pušu) 
pašu finansējumam un/vai vietējam, reģionālam, valsts un/vai privātiem ieguldījumiem, kas 
projekta mērķim iegūti citur. Kopējais Kopienas ieguldījums nedrīkst pārsniegt 70% atbilstošo 
izmaksu.  

Kopējo pieejamo budžetu sadalīs, pamatojoties uz 3 valstu grupām, vadoties pēc valsts iedzīvotāju 
skaita: 

– Kipra, Igaunija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Slovēnija un Islande: maksimālā 
pabalsta summa katrai valstij ir EUR 19 000. 

– Austrija, Beļģija, Čehu Republika, Dānija, Somija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Nīderlande, 
Portugāle, Slovākijas Republika, Zviedrija un Norvēģija: maksimālā pabalsta summa katrai 
valstij ir EUR 29 000. 

– Francija, Vācija, Itālija, Polija, Spānija, Apvienotā Karaliste: maksimālā pabalsta summa katrai 
valstij ir EUR 39 000. 

 
Cedefop saglabā tiesības nepiešķirt visu pieejamo budžetu. 

4. Termiņš 

Pieteikumi jānosūta Cedefop līdz 2006. gada 28. aprīlim. 

5. Papildu informācija 

Aicinājuma iesniegt priekšlikumus pilns teksts, pieteikuma veidlapa un tās pielikumi ir atrodami 
Cedefop mājas lapā pēc šīs adreses: HTUhttp://www.cedefop.eu.int/ban_generic.asp UTH. Pieteikumiem 
jāatbilst aicinājuma pilnajā tekstā norādītajām prasībām, un tos jāiesniedz, izmantojot sniegtās 
veidlapas. 
 
Priekšlikumu novērtēšana balstīsies uz pārredzamības principiem un vienlīdzīgu attieksmi.  Visus 
atbilstošos pieteikumus novērtēs Komiteja, vadoties pēc pabalsta piešķiršanas apjoma un kvalitātes 
kritērijiem, kas noteikti aicinājuma pilnā teksta redakcijā. Dalībai novērtēšanas procedūrā 
uzaicinās neatkarīgos ekspertus.  
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