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CEDEFOP 
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV – ref.: 
GP/D/ReferNet/001/06 

 
ReferNet – Európska sieť referencií a odborných vedomostí v 

oblasti OVP 

1. Ciele a opis 

Účelom tejto výzvy je udeliť grant jednej organizácii (koordinátor národného konzorcia) v každom 
z 25 členských štátoch EÚ, v Nórsku a na Islande na vedenie a koordinovanie reprezentatívneho 
konzorcia kľúčových organizácií v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) vo svojej 
krajine a vykonávať s nimi nasledovnú činnosť: podávanie správ a analyzovanie informácií 
o systémoch a vývoji OVP, výskumná činnosť, dokumentačná činnosť, šírenie informácií 
a propagačná činnosť. 

Hlavným cieľom siete ReferNet je poskytovať Európskemu stredisku pre rozvoj odborného 
vzdelávania (CEDEFOP) štruktúrovaný a decentralizovaný systém na zber overených údajov a 
informácií o odbornom vzdelávaní a príprave a súvisiacej problematike a podporovať úsilie 
strediska o ich šírenie na európskej a národnej úrovni. Zber informácií musí prebiehať na základe 
metodiky a konzultácie medzi členmi konzorcia. 

2. Oprávnení žiadatelia 

Žiadosti, ktoré sú v súlade s kritériami oprávnenosti, budú predmetom hĺbkového hodnotenia. 

UOprávnené organizácie: 

– sú verejnými alebo súkromnými organizáciami s právnym štatútom a právnou subjektivitou 
(fyzické osoby, resp. jednotlivci sa o grant nesmú uchádzať); 

– majú príslušné kvalifikácie a náležité finančné a prevádzkové zdroje na vykonávanie činnosti; 

– národné konzorcium koordinované žiadateľom musí reprezentovať záujmy odborného 
vzdelávania a prípravy v rámci krajiny (ministerstvá, národné a/alebo odvetvové orgány, 
regionálne orgány, výskumné organizácie a inštitúty a sociálni partneri).  

UOprávnené krajiny 

– EÚ 25 (Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, 
Portugalsko, Rakúsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, 
Švédsko, Taliansko), Nórsko a Island. 
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UOprávnená činnosť: 

– Návrhy, ktoré majú byť financované, musia pokrývať vykonávanie celého radu činností 
podrobne opísaných v úplnom znení výzvy. 

3. Rozpočet a trvanie projektu 

Celkový rozpočet na dobu trvania projektu (12 mesiacov) je 763.000 EUR pre EÚ 25, Nórsko 
a Island.  

Grant Spoločenstva je len dodatočným finančným príspevkom k vlastnému finančnému príspevku 
a/alebo miestnym, regionálnym, národným a/alebo súkromným príspevkom príjemcu (a/alebo 
spolupríjemcov) získaným na projekt z iných zdrojov. Celkový príspevok Spoločenstva nesmie 
prekročiť 70 % oprávnených nákladov.  

Celkový rozpočet bude rozdelený na základe troch skupín krajín podľa ich populácie: 

– Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Slovinsko a Island: maximálna výška 
grantu je 19.000 EUR na krajinu. 

– Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Holandsko, 
Portugalsko, Slovenská republika, Švédsko a Nórsko: maximálna výška grantu je 29.000 EUR 
na krajinu. 

– Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo: maximálna výška 
grantu je 39.000 EUR na krajinu. 

 
CEDEFOP si vyhradzuje právo neudeliť dostupný rozpočet v celej jeho výške. 

4. Uzávierka  

Žiadosti musia byť zaslané do CEDEFOP-u do 28. apríla 2006. 

5. Ďalšie informácie 

Úplné znenie výzvy na predloženie návrhov, formulár žiadosti a prílohy k nej sú k dispozícii na 
internetovej stránke CEDEFOP-u na adrese: HTUhttp://www.cedefop.eu.int/ban_generic.asp UTH. Žiadosti 
musia byť v súlade s požiadavkami uvedenými v úplnom znení výzvy a musia byť zaslané 
prostredníctvom poskytnutých formulárov.  
 
Hodnotenie návrhov bude založené na princípoch transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. 
Všetky oprávnené žiadosti budú hodnotené výborom vzhľadom na kvantitatívne a kvalitatívne 
kritériá udelenia grantu definované v úplnom znení výzvy. Na účasť v hodnotiacom procese budú 
prizvaní externí odborníci.  
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