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1. Doelstellingen en beschrijving 

Doel van deze oproep is een subsidie te verstrekken aan één organisatie (nationale 
consortiumcoördinator) in elk van de 25 EU-lidstaten en in Noorwegen en IJsland, met het oog op 
leiding en coördinering van een representatief consortium van belangrijke organisaties op het 
gebied van beroepsonderwijs en –opleiding in het betrokken land alsook met het oog op uitvoering, 
in samenwerking met deze organisaties, van de volgende werkzaamheden: rapportage en analyse 
van informatie over systemen en ontwikkelingen, onderzoeksactiviteiten, werkzaamheden op het 
gebied van documentatie, verspreiding en voorlichting, dit alles op het gebied van 
beroepsonderwijs en -opleiding. 

Het belangrijkste doel dat met ReferNet wordt nagestreefd is dat het Cedefop kan beschikken over 
een gestructureerd en gedecentraliseerd systeem voor verzameling van gevalideerde gegevens en 
informatie over beroepsonderwijs en –opleiding en hiermee samenhangende thema’s, dat tevens 
ondersteuning kan bieden bij de inspanningen van het Cedefop om deze op Europees en nationaal 
niveau te verspreiden. De informatie moet volgens specifieke methoden worden verzameld, 
waarbij leden van het consortium worden geraadpleegd. 

2. Subsidiabele aanvragen 

Aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria worden aan een grondige beoordeling onderworpen. 

Subsidiabele organisaties: 

– u bent een particuliere of overheidsinstelling, met rechtspersoonlijkheid (hetgeen inhoudt dat 
natuurlijke personen – i.e. afzonderlijke personen – geen aanvragen kunnen indienen);  

– u beschikt over de passende kwalificaties en de noodzakelijke financiële en operationele 
hulpmiddelen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren; 

– het door de aanvrager gecoördineerde nationale consortium moet een goede vertegenwoordiger 
zijn van de belangen van het beroepsonderwijs/de beroepsopleiding in het betrokken land 
(ministeries, nationale en/of sectorale organen, regionale overheidsinstanties, 
onderzoeksinstellingen en –organisaties, en de sociale partners). 

Subsidiabele landen 

– EU 25 (Oostenrijk, België, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, 
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, 
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Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slowaakse Republiek, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd 
Koninkrijk), Noorwegen en IJsland. 

Subsidiabele activiteiten 

– Te financieren voorstellen moeten betrekking hebben op de uitvoering van de gehele reeks 
activiteiten die in de volledige tekst van de oproep zijn gespecificeerd. 

3. Begroting en duur van het project 

De totale beschikbare begroting voor de projectperiode (12 maanden) bedraagt 763.000 EUR, 
voor EU-25, Noorwegen en IJsland.  

De communautaire subsidie is slechts een aanvullende financiële bijdrage op de eigen financiële 
bijdrage van de begunstigde (en/of medebegunstigde) organisatie(s) en/of op lokale, regionale, 
nationale bijdragen en/of op particuliere, elders voor het project verkregen bijdragen. De 
communautaire bijdrage mag in totaal niet meer dan 70% van de subsidiabele kosten beslaan.   

De totale beschikbare begroting wordt verspreid over drie landengroepen, op basis van de 
bevolkingsgrootte:   

– Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Slovenië en IJsland: 
maximumsubsidiebedrag van 19.000 EUR per land. 

– Oostenrijk, België, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Nederland, Portugal, Slowaakse Republiek, Zweden en Noorwegen: 
maximumsubsidiebedrag van 29.000 EUR per land. 

– Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk: maximumsubsidiebedrag 
van 39.000 EUR per land. 

 
Het Cedefop behoudt zich het recht voor om niet het totale beschikbare begrotingsbedrag toe te 
kennen.   

4. Uiterste indiendatum 

Aanvragen moeten uiterlijk 28 april 2006 naar het Cedefop zijn verzonden. 

5. Nadere informatie 

De volledige tekst van de oproep tot het indienen van voorstellen, het aanvraagformulier en de 
bijbehorende bijlagen zijn te verkrijgen op de website van het Cedefop, op onderstaand adres: 
http://www.cedefop.eu.int/ban_generic.asp. Aanvragen moeten voldoen aan de in de volledige 
tekst van de oproep beschreven criteria en worden ingediend met behulp van de verstrekte 
formulieren. 
 
De beginselen van transparantie en gelijke behandeling vormen de grondslag van de beoordeling 
van de voorstellen. Alle subsidiabele aanvragen worden door een comité beoordeeld, aan de hand 
van de in de volledige tekst van de oproep beschreven kwantitatieve en kwalitatieve 
gunningscriteria. Externe deskundigen worden verzocht deel te nemen aan de 
beoordelingsprocedure.  
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