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1. Mål och beskrivning 

Syftet med denna förslagsinfordran är att ge stöd till en organisation (samordnare för nationellt 
konsortium) i var och en av EU:s 25 medlemsstater samt Norge och Island som skall leda och 
samordna ett representativt konsortium av nyckelorganisationer på yrkesutbildningsområdet i sitt 
land och tillsammans med dem bedriva följande verksamhet: rapportering och analys av 
information om system och utveckling, forskning, dokumentation, informationsspridning och pr på 
yrkesutbildningsområdet. 

Huvudmålet för ReferNet är att förse Cedefop med ett strukturerat och decentraliserat system för 
att samla in validerade data och uppgifter om yrkesutbildning och närliggande ämnen samt stödja 
Cedefops insatser för att sprida dem på europeisk och nationell nivå. Insamlingen av uppgifter 
skall bygga på en metodik och ske efter samråd med konsortiets medlemmar. 

2. Behöriga sökande 

Ansökningar som uppfyller stödkriterierna kommer att bli föremål för en grundlig bedömning. 

Behöriga organisationer: 

– offentlig eller privat organisation som har en rättslig ställning och är en juridisk person (fysiska 
personer, dvs. individer, får således inte ansöka), 

– skall ha lämpliga kvalifikationer och de ekonomiska och praktiska resurser som krävs för 
verksamheten, 

– det nationella konsortium som samordnas av den sökande skall företräda landets intressen på 
yrkesutbildningsområdet (ministerier, nationella och/eller sektoriella organ, regionala 
myndigheter, organisationer och institut för forskning samt arbetsmarknadens parter). 

Stödberättigade länder 

– EU 25 (Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, 
Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, 
Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike), 
Norge och Island. 
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Stödberättigad verksamhet 

– De förslag som skall finansieras skall omfatta hela den verksamhet som beskrivs i den 
fullständiga förslagsinfordringen. 

3. Budget och projektperiod 

Den totala budget som finns tillgänglig för projektperioden (12 månader) är 763 000 euro för EU 
25, Norge och Island.   

Gemenskapsstödet är endast ett ytterligare ekonomiskt bidrag till mottagarens (och/eller 
medmottagarnas) eget ekonomiska bidrag och/eller lokala, regionala, statliga och/eller privata 
bidrag från andra givare till projektet. Det totala gemenskapsbidraget får inte överstiga 70 % av de 
stödberättigade kostnaderna.  

Den totala tillgängliga budgeten kommer att fördelas på tre grupper av länder vilkas indelning 
bygger på folkmängd: 

– Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovenien och Island: högsta 
bidragsbelopp är 19 000 euro per land. 

– Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Sverige, 
Tjeckien, Ungern, Österrike och Norge: högsta stödbelopp är 29 000 euro per land. 

– Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Polen, Spanien, Tyskland: högsta stödbelopp är 39 000 
per land.  

 
Cedefop förbehåller sig rätten att inte tilldela hela den tillgängliga budgeten. 

4. Sista datum 

Ansökningar skall skickas till Cedefop senast den 28 april 2006. 

5. Mer information 

Den fullständiga förslagsinfordringen finns liksom ansökningsblanketten med bilagor på Cedefops 
webbplats: http://www.cedefop.eu.int/ban_generic.asp. Ansökningarna skall uppfylla de krav som 
anges i den fullständiga förslagsinfordringen och skickas in på de tillhandahållna blanketterna. 
 
Bedömningen av förslagen kommer att bygga på principerna om insyn och likabehandling. Alla 
behöriga ansökningar kommer att bedömas av en kommitté i enlighet med de kvantitativa och 
kvalitativa tilldelningskriterier som nämns i den fullständiga förslagsinfordringen. Externa 
experter kommer att inbjudas att medverka i bedömningen.  

 2

http://www.cedefop.eu.int/ban_generic.asp

	ReferNet – Europeiska referens- och expertnätverket för yrke
	Behöriga organisationer:
	Stödberättigad verksamhet



