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CEDEFOP 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – nr. ref.: 
GP/D/ReferNet/001/06 

 
ReferNet – Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i 

szkoleniu zawodowym 

1. Cele i opis 

Celem niniejszego zaproszenia jest przyznanie dotacji jednej organizacji (koordynatorowi 
krajowego konsorcjum) w każdym z 25 państw członkowskich UE, Norwegii i Islandii w celu 
kierowania i koordynowania reprezentacyjnym konsorcjum złożonym z kluczowych organizacji w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w swoim kraju i wykonania wraz z nimi 
następujących czynności: raportowania i analizowania informacji na temat systemów i osiągnięć 
VET, działalności naukowej, dokumentacyjnej, dystrybucyjnej i promocyjnej.  

Głównym celem ReferNet jest wyposażenie Cedefop w zorganizowany i zdecentralizowany 
system gromadzenia potwierdzonych danych i informacji na temat kształcenia i szkolenia 
zawodowego i pokrewnych tematów oraz wspieranie jej starań przy ich rozprowadzaniu na 
szczeblu krajowym i europejskim. Informacje należy gromadzić na podstawie metodologii i po 
odbyciu konsultacji z członkami konsorcjum. 

2. Wnioskodawcy spełniający niezbędne warunki 

Podania, które spełniają wymagane kryteria zostaną poddane starannej ocenie. 

UUbiegające się organizacje powinny spełniać następujące wymagania: 

– być organizacjami publicznymi lub prywatnymi posiadającymi osobowość prawną (osoby 
fizyczne tj. jednostki, nie mogą składać podań); 

– powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i niezbędne środki finansowe i operacyjne do 
wykonania działań; 

– krajowe konsorcjum kierowane przez wnioskodawcę powinno reprezentować interesy 
kształcenia i szkolenia zawodowego danego państwa (ministrowie, organy krajowe i/lub 
sektorowe, regionalne organy władzy, organizacje i instytuty naukowe oraz partnerzy 
społeczni). 

UPaństwa spełniające kryteria 

– EU-25 (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, 
Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, 
Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania. 
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UDziałalność spełniająca kryteria 

– Oferty aby otrzymać dotację muszą przewidywać wykonanie pełnego zakresu działań 
opisanych szczegółowo w pełnej wersji tekstu zaproszenia.  

3. Budżet i czas trwania projektu 

Całkowity budżet przewidziany na czas trwania projektu (12 miesięcy) wynosi EUR 763 000 dla 
UE-25, Norwegii i Islandii.  

Dotacja wspólnotowa stanowi jedynie dodatkowy wkład finansowy we własnym udziale 
finansowym beneficjenta (i/lub współbeneficjentów) i/lub lokalnych, regionalnych, krajowych 
i/lub prywatnych wkładach na rzecz projektu otrzymanych z innych źródeł. Całkowity wkład 
Wspólnoty nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych.  

Całkowity dostępny budżet podzielony zostanie między trzy grupy państw w oparciu o kryterium 
liczby ludności kraju: 

– Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Słowenia i Islandia: maksymalna dotacja w 
wysokości EUR  19 000 dla każdego państwa; 

– Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Węgry, Irlandia, Holandia, Portugalia, 
Słowacja, Szwecja i Norwegia: maksymalna dotacja w wysokości EUR  29 000 dla każdego 
państwa; 

– Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania, Wielka Brytania: maksymalna dotacja w 
wysokości EUR  39 000 dla każdego państwa. 

 
Cedefop zastrzega sobie prawo do nieprzyznania całości dostępnego budżetu. 

4. Termin 

Podania należy składać do Cedefop nie później niż do dnia 28 kwietnia 2006 r. 

5. Dalsze informacje 

Pełna wersja tekstu zaproszenia do składania ofert oraz formularz zgłoszeniowy wraz z 
załącznikami dostępny jest na stronie Cedefop pod następującym adresem: 
HTUhttp://www.cedefop.eu.int/ban_generic.asp UTH. Podania muszą spełniać wymagania przedstawione w 
pełnym tekście zaproszenia i należy je składać na przewidzianych do tego celu formularzach. 
 
Ocena ofert obędzie się w oparciu o zasadę przejrzystości i równego traktowania. Wszystkie 
zgłoszenia spełniające wymagania zostaną ocenione przez komisję pod kątem jakościowych i 
ilościowych kryteriów przyznawania zamówień. Eksperci zewnętrzni zostaną zaproszeni do 
udziału w procedurze oceny.  
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