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ReferNet – Európai referencia- és szakértői hálózat a szakoktatás és szakképzés területén
(2007/C 164/04)
1. Célkitűzések és leírás
A ReferNet (Európai referencia- és szakértői hálózat a szakoktatás és szakképzés területén) minden tagállamban, illetve Izlandon és Norvégiában nemzeti konzorciummal rendelkezik, amelyek a szakoktatást és
szakképzést képviselő szervezetekből állnak. Minden konzorcium élén egy nemzeti konzorciumvezető áll.
Ezen tevékenységek megkönnyítése érdekében ez a pályázati felhívás a nemzeti konzorciumoktól, vagy a
szakoktatásban és szakképzésben részt vevő, kulcsfontosságú szervezetektől vár pályázatokat. Minden egyes
tagállam, illetve Norvégia és Izland esetében is egyetlen kedvezményezett kerülhet kiválasztásra. A nemzeti
konzorcium a nemzeti ReferNet képviselővel és a Cedefoppal fog együttműködni a tevékenységek végrehajtásában és érvényesítésében.
E felhívás általános célja egy négyéves partnerségi keretmegállapodás kialakítása és megkötése a sikeres pályázóval (egy szervezettel vagy egy konzorciummal) a támogatásra jogosult országok mindegyikében, amelynek
feladata, hogy felállítsa és irányítsa a szakoktatásban és szakképzésben kulcsfontosságú szerepet betöltő szervezeteket képviselő nemzeti konzorciumot azzal a céllal, hogy segítse a Cedefopot és a konzorciumpartnerekkel együtt kivitelezze az évente egyeztetett, az éves cselekvési tervben (lásd 3. pont) meghatározott tevékenységeket. A ReferNet partnerségi keretmegállapodás végrehajtása kiigazítás tárgyát képezi a Cedefop igazgatótanácsának 2007 utolsó negyedévében, az éves munkaprogramról hozott döntése alapján.
A partnerségi keretmegállapodás létrehozása mellett a pályázónak be kell nyújtania egy 2008-ra vonatkozó
cselekvési tervet is.
Minden egyes konzorciumnak a cselekvési tervében szereplő intézkedéseket a „tevékenységi körben” felsoroltak közül kell kiválasztania. Bár a konzorcium vezetőjének be kell bizonyítania, hogy a konzorcium képes
az összes felsorolt intézkedés végrehajtására, fontos megjegyezni, hogy a konzorciumnak nem kell minden
évben az összes intézkedést végrehajtania.
A konzorcium éves intézkedéseit az évente megkötött, konkrét támogatási megállapodások alapján finanszírozzák. A támogatás mértéke az ország méretétől és a végrehajtott intézkedésektől (tevékenységek összességétől) függ.

2. A projekt költségvetése és időtartama
A négyéves időtartam alatt támogatandó partnerségi keretmegállapodások finanszírozására hozzávetőlegesen
előirányzott költségvetési keret 4 000 000 EUR, a költségvetési hatóság döntésétől függően.
A 2008. évi cselekvési tervekre (projekt időtartama: 12 hónap) a 27 tagállam, illetve Izland és Norvégia
számára rendelkezésre álló teljes költségvetés 925 000 EUR.
A rendelkezésre álló teljes összeget a népességszám alapján kialakított 3 országcsoport szerint osztják szét:
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– 1. országcsoport: Ciprus, Észtország, Izland, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta és Szlovénia. Támogatás
maximális összege: 22 580 EUR.
– 2. országcsoport: Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Görögország, Hollandia,
Írország, Magyarország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia és Norvégia. Támogatás maximális
összege: 32 590 EUR.
– 3. országcsoport: Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Spanyolország. Támogatás maximális összege: 42 585 EUR.
A közösségi támogatás csak egy kiegészítő hozzájárulás a támogatott (és/vagy társtámogatott) költségeihez,
amelyet annak saját és/vagy a helyi, regionális, nemzeti és/vagy magánfinanszírozással kell kiegészítenie. A
teljes közösségi hozzájárulás nem lépheti túl az elszámolható költségek 70 %-át.
A Cedefop fenntartja magának a jogot arra, hogy ne a teljes költségvetési összeget bocsássa rendelkezésre.

3. Jogosultsági feltételek
A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatokat elbírálás alá vetik.
3.1. Támogatásra jogosult szervezetek
Támogatásra jogosult az a pályázó (nemzeti konzorciumvezető), aki megfelel az alábbi követelményeknek:
– jogállással és jogi személyiséggel rendelkező állami- vagy magánszervezet (következésképpen természetes
személyek – pl. egyének – nem pályázhatnak),
– olyan nemzeti konzorciumot vezet, amely összetételében képviseli az érdekelt felek sokféleségét az adott
országban,
– képes az összes, a pályázati felhívás teljes szövegének 3. pontjában meghatározott tevékenység megvalósítására (információk gyűjtése és elemzése, kutatások, dokumentálás és adatbázisok létrehozása, terjesztés,
promóció).
3.2. Támogatásra jogosult országok
Az alábbi országokból érkező pályázatok jogosultak a támogatásra:
– EU-27 (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia),
– Norvégia és Izland.
A fentiektől eltérő országban székhellyel rendelkező szervezetek nem jogosultak támogatásra.
3.3. Támogatásra jogosult pályázatok
A pályázati felhívás teljes szövegének 13. pontjában szereplő benyújtási határidőt be kell tartani és minden
egyéb formális jogosultsági feltételnek meg kell felelni.
A Cedefopnak jogában áll figyelmen kívül hagynia a határidő lejártakor nem teljes pályázatokat. A Cedefop
fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a pénzügyi támogatás odaítélésével kapcsolatos, végleges döntés
meghozatalához szükséges további információkat kérjen.

4. Határidő
A partnerségi keretmegállapodásra benyújtandó pályázatokat ÉS a 2008-as cselekvési tervet legkésőbb
2007. szeptember 14-ig kell megküldeni.
A 2008-as konkrét támogatási megállapodás odaítélését megcélzó, javasolt 2008-as cselekvési terv (lásd a
pályázati felhívás teljes szövegének I. mellékletét) 2008 januárjában kezdődik és 12 hónapig tart.
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5. További információk
A pályázati felhívás részletes feltételei, a pályázati űrlap és annak mellékletei a Cedefop weboldalán, a következő címen találhatók:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2
A pályázatoknak meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatározott feltételeknek, és azokat a
rendelkezésre bocsátott hivatalos űrlapok felhasználásával kell benyújtani.
A pályázatok értékelése az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elveinek betartása mellett történik.
Valamennyi támogatható pályázatot a pályázati felhívás teljes szövegében meghatározott mennyiségi és
minőségi odaítélési kritériumok alapján egy bizottság értékeli. Az értékelési eljárásra külső szakértőket
hívnak meg.
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