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1. Eesmärgid ja kirjeldus

Euroopa kutseõppe teatmematerjalide ja erialateabe võrk (ReferNet) hõlmab igas liikmesriigis, Islandil ja
Norras kutseõppe esindusorganisatsioonidest koosnevaid riiklikke konsortsiume. Iga konsortsiumi juhib
riikliku konsortsiumi juht.

Kõnealuse tegevuse edendamiseks kutsutakse käesolevaga riiklikke konsortsiume või kutseõppe võtmeorgani-
satsiooni üles esitama taotlusi. Iga liikmesriigi, Norra ja Islandi kohta valitakse üks toetusesaaja. Riiklik
konsortsium teeb ReferNeti riikliku esindaja ja CEDEFOPiga koostööd meetmete rakendamisel ja valideeri-
misel.

Käesoleva kutse üldeesmärk on valida välja ja sõlmida nelja-aastane raampartnerlusleping ühe eduka taotle-
jaga (ühe organisatsiooni või konsortsiumiga) igas abikõlblikus riigis, et luua kutseõppe võtmeorganisat-
sioone esindav riiklik konsortsium ja seda juhtida, et toetada CEDEFOPi ja rakendada konsortsiumi partneri-
tega igal aastal aastases tegevuskavas kokkulepitud meetmeid (vt punkt 3). ReferNeti raampartnerluslepingu
rakendamise eelduseks on aastase töökava kohandamine 2007. aasta viimases kvartalis CEDEFOPi juhatuse
tehtava otsusega.

Lisaks raampartnerluse loomisele nõutakse käesoleva kutsega taotlejatelt ka 2008. aasta tegevuskava esita-
mist.

Iga konsortsiumi tegevuskavas sisalduvad meetmed valitakse „tegevuse ulatuse” all loetletute hulgast. Kuigi
konsortsiumi juht peab tõendama, et konsortsium suudab kõiki loetletud meetmeid ellu viia, tuleks silmas
pidada, et konsortsium ei pea igal aastal kõiki loetletud meetmeid ellu viima.

Konsortsiumi iga-aastast tegevust rahastatakse igal aastal sõlmitava sihtotstarbelise toetuslepingu alusel.
Toetuse suurus sõltub riigi suurusest ja ellu viidavatest meetmetest (meetmete kogumist).

2. Eelarve ja projekti kestus

Raampartnerluslepingute nelja-aastaseks kehtivusajaks ettenähtud hinnanguline eelarve on 4 000 000 EUR
sõltuvalt eelarvepädeva institutsiooni otsustest.

2008. aasta meetmeteks (projekti kehtivusaeg 12 kuud) ettenähtud kogueelarve 27 liikmesriigi, Islandi ja
Norra jaoks on 925 000 EUR.

Ettenähtud kogueelarve jaotatakse kolme riikide rühma vahel lähtuvalt riikide elanike arvust:
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— 1. riikide rühm: Eesti, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Sloveenia ja Island. Toetuse ülemmäär:
22 580 EUR;

— 2. riikide rühm: Austria, Belgia, Bulgaaria, Iirimaa, Kreeka, Madalmaad, Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovaki
Vabariik, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Norra. Toetuse ülemmäär: 32 590 EUR;

— 3. riikide rühm: Hispaania, Itaalia, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik. Toetuse ülemmäär:
42 585 EUR.

Ühenduse toetus on toetusesaaja (ja/või kaastoetusesaajate) kulude katteks antav rahaline toetus, mida tuleb
täiendada omafinantseeringu ja/või kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või eratoetustega. Ühenduse toetuse
määr ei ületa ühtekokku 70 % abikõlblikest kuludest.

CEDEFOP jätab endale õiguse mitte maksta välja kogu ettenähtud eelarvet.

3. Abikõlblikkuskriteeriumid

Hinnatakse taotlusi, mis on kooskõlas abikõlblikkuskriteeriumidega.

3.1. Abikõlblikud organisatsioonid

Toetuse saamiseks peab taotleja (riikliku konsortsiumi juht) täitma järgmised nõuded:

— olema avalik- või eraõiguslik juriidilisest isikust organisatsioon (seetõttu ei saa füüsilised ehk üksikisikud
taotlusi esitada);

— juhtima riiklikku konsortsiumi, mille koosseis esindab kõiki huvirühmi riigis;

— suutma viia ellu kõiki meetmeid konkursikutse täisteksti punktis 3 kirjeldatud tegevusulatuse piires
(teabe, uurimuste, dokumentatsiooni ja andmebaaside kogumine ja analüüs, levitamine ja edendamine).

3.2. Abikõlblikud riigid

Abikõlblikud on järgmistest riikidest laekuvad taotlused:

— EL 27 (Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg,
Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovaki Vabariik,
Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari, Ühendkuningriik);

— Norra ja Island.

Muudes kui eespool loetletud riikides asuvad organisatsioonid ei ole abikõlblikud.

3.3. Abikõlblikud taotlused

Konkursikutse täisteksti punktis 13 piiritletud esitamise lõpptähtpäevast ja muudest vormilistest abikõlblik-
kuskriteeriumidest tuleb kinni pidada.

CEDEFOP jätab endale õiguse jätta arvesse võtmata taotlused, mis on lõpptähtpäevaks puudulikud. Samuti
jätab ta endale õiguse nõuda rahalise toetuse määramise suhtes lõpliku otsuse tegemiseks vajalikku lisateavet.

4. Lõpptähtpäev

Raampartnerluslepingu taotlused NING 2008. aasta tegevuskava tuleb saata hiljemalt 14. septembril 2007.

Väljapakutav 2008. aasta tegevuskava sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimiseks 2008. aastaks (vt konkursi-
kutse täisteksti I lisa) peab hõlmama 12-kuulist ajavahemikku, mis algab jaanuaris 2008.
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5. Täiendav teave

Konkursikutse üksikasjalikud andmed, taotluse vorm ja selle lisad on saadaval CEDEFOPi veebisaidil järgmisel
aadressil:

http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2.

Taotlused peavad olema kooskõlas kutse täistekstis sätestatud nõuetega ja need tuleb esitada ettenähtud
ametlikel vormidel.

Taotlusi hinnatakse läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte alusel.

Komitee hindab kõiki abikõlblikke taotlusi kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete toetuse andmise kriteeriumide
põhjal, mis on määratletud kutse täistekstversioonis. Hindamisse kaasatakse väliseksperdid.
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