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ReferNet – Europeiska referens- och expertisnätverket för yrkesutbildning
(2007/C 164/04)
1. Mål och beskrivning
Europeiska referens- och expertisnätverket (ReferNet) utgörs av ett nationellt konsortium i varje medlemsstat,
Island och Norge, uppbyggt av organisationer som företräder yrkesutbildningsinstitutioner. Varje konsortium
styrs av det nationella konsortiets ledare.
För att underlätta dessa verksamheter välkomnas enligt denna infordran förslag från nationella konsortier
eller nyckelorganisationer inom yrkesutbildning. För varje medlemsstat, Norge och Island, kommer en
mottagare att utses. Det nationella konsortiet kommer att samarbeta med ReferNets nationella företrädare
och Cedefop för att förverkliga och validera dessa verksamheter.
Det övergripande målet med denna infordran är att utse och sluta ett fyraårigt ramavtal om partnerskap
med en godkänd sökande (en organisation eller ett konsortium) i varje behörigt land för att inrätta och leda
ett representativt nationellt konsortium av nyckelorganisationer inom yrkesutbildningsområdet för att stödja
Cedefop och tillsammans med konsortiernas partner utföra de verksamheter som varje år avtalas i en årlig
handlingsplan (se avsnitt 3). Förverkligandet av ReferNets ramavtal om partnerskap kan, genom Cedefops
styrelses beslut under sista kvartalet 2007, komma att ändras i enlighet med det årliga arbetsprogrammet.
Vid sidan av upprättandet av ramavtalet om partnerskap måste de som söker enligt denna inbjudan även
föreslå en handlingsplan för 2008.
Verksamheter i varje konsortiums handlingsplan kommer att väljas ut från dem som listas i ”verksamhetsområden”. Observera att trots att konsortiets ledare måste bevisa att konsortiet har kapacitet att utföra samtliga listade verksamheter behöver inte samtliga verksamheter som listas utföras av konsortiet varje år.
Konsortiets årliga åtgärder kommer att finansieras genom ett särskilt bidragsavtal som sluts varje år. Bidraget
kommer att variera efter landets storlek och den åtgärd (rad av aktiviteter) som utförs.

2. Budget och projektperiod
Tillgänglig budget för de fyra år som ramavtalet om partnerskap gäller är uppskattningsvis 4 000 000 EUR,
allt efter budgetmyndighetens beslut.
Den totala budget som finns tillgänglig för 2008 års åtgärder (projektlängd: 12 månader) är 925 000 EUR
för de 27 medlemsstaterna, Island och Norge.
Den totala tillgängliga budgeten kommer att fördelas på tre grupper av länder vilkas indelning bygger på
folkmängd:
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— Landgrupp nr 1: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovenien och Island. Högsta
bidragsbelopp: 22 580 EUR.
— Landgrupp nr 2: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Sverige, Tjeckien, Ungern, Österrike och Norge. Högsta bidragsbelopp: 32 590 EUR.
— Landgrupp nr 3: Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Polen, Spanien, Tyskland. Högsta bidragsbelopp:
42 585 EUR.
Gemenskapsstödet är ett ekonomiskt bidrag till mottagarens (och/eller medmottagarnas) kostnader som
måste kompletteras med eget ekonomiskt bidrag och/eller lokala, regionala, statliga och/eller privata bidrag.
Det totala gemenskapsbidraget skall inte överstiga 70 % av de stödberättigade kostnaderna.
Cedefop förbehåller sig rätten att inte tilldela hela den tillgängliga budgeten.

3. Stödkriterier
Ansökningar som uppfyller stödkriterierna kommer att bli föremål för bedömning.

3.1. Behöriga organisationer
För att vara behörig måste den sökande (det nationella konsortiets ledare) uppfylla följande krav:
— offentlig eller privat organisation som har en rättslig ställning och är en juridisk person (fysiska personer,
dvs. individer, får således inte ansöka),
— leda ett nationellt konsortium vars sammansättning motsvarar mångfalden av intressenter inom landet,
— förmåga att utföra alla aktiviteter inom området för beskrivningen i avsnitt 3 i den fullständiga texten till
förslagsinfordran (insamling och analys av information, forskning, dokumentation och databaser, spridningsverksamhet och distributionsfrämjande åtgärder).
3.2. Stödberättigade länder
Ansökningar från följande länder kan beviljas bidrag:
— EU 27 (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland,
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike),
— Norge och Island.
Bidrag kan inte beviljas organisationer som är etablerade i andra länder än de ovan förtecknade.

3.3. Stödberättigade förslag
Tidsfristen för inlämning och alla övriga formella stödkriterier som anges i avsnitt 13 i den fullständiga
texten till förslagsinfordran måste iakttas.
Cedefop förbehåller sig rätten att bortse från förslag som fortfarande är ofullständiga vid tidsfristens utgång.
Cedefop förbehåller sig även rätten att begära in ytterligare information som behövs för att fatta ett slutgiltigt
beslut om tilldelningen av ekonomiskt stöd.

4. Sista datum
Ansökningar om ramavtal om partnerskap OCH 2008 års handlingsplan skall skickas senast den 14
september 2007.
Den föreslagna handlingsplanen för 2008 för tilldelning av det särskilda bidragsavtalet för 2008 (se bilaga I i
den fullständiga texten till förslagsinfordran) måste starta i januari 2008 för en period av 12 månader.
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5. Mer information
Utförliga anvisningar till förslagsinfordran finns liksom ansökningsblanketten med bilagor på Cedefops
webbplats:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2
Ansökningarna skall uppfylla de krav som anges i den fullständiga texten till inbjudan och skickas in på de
tillhandahållna officiella 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 texten till infordran. Externa experter kommer att
inbjudas att medverka i bedömningen.
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