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Działania mające na celu podnoszenie świadomości i wdrażanie szeroko zakrojonej współpracy w
dziedzinie edukacji i szkoleń zawodowych

(2005/C 204/08)

1. Cele i opis

W wyniku procesu kopenhaskiego dotyczącego szeroko zakrojonej współpracy w dziedzinie edukacji i
szkoleń zawodowych (VET), stworzono „wspólne instrumenty, odniesienia oraz zasady wsparcia reform i
rozwoju systemów i praktyk VET”. Autorzy komunikatu z Maastricht nawołują do podnoszenia poziomu
świadomości udziałowców na poziomach krajowych, regionalnych i lokalnych, aby stały się one bardziej
dostrzegalne oraz aby wzrosło wzajemne zrozumienie i aby wszystkie odpowiednie strony zaangażowały
się w skuteczne wdrożenie VET.

Niniejszemu zaproszeniu do składania wniosków przypisane są dwa główne cele: 1) testowanie, promo-
wanie i wdrażanie europejskich narzędzi, zasad i instrumentów VET stworzonych w wyniku procesu
kopenhaskiego; 2) stworzenie stabilnych platform umożliwiających osobom prowadzącym szkolenia,
menadżerom i praktykom wymianę poglądów i dalsze opracowywanie wspomnianych produktów na ich
własny użytek oraz dostarczanie informacji zwrotnych niezbędnych do ich dalszego tworzenia.

2. Uprawnieni wnioskodawcy

Działanie skierowane jest do europejskich sieci dostawców VET spoza instytucji i agencji europejskich.

Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z następujących krajów:

— 25 krajów Unii Europejskiej,

— kraje EFTA i EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia.

3. Budżet i czas trwania projektów

Budżet całkowity przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 400 000 EUR. Pomoc finansowa
Komisji nie może przekraczać 75 % całkowitych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji
wyniesie 200 000 EUR.

Prace należy rozpocząć najpóźniej do dnia 1 stycznia 2006 r. Prace należy zakończyć przed dniem 30
czerwca 2007 r. Maksymalny okres trwania projektów wynosi 18 miesięcy.

4. Termin ostateczny

Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej do dnia 30 września 2005 r.
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5. Dalsze informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze wniosków dostępne są na poniższej
stronie internetowej:

http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html.

Wnioski muszą być zgodne z wymogami określonymi w pełnym tekście oraz złożone na dostępnych w
tym celu formularzach.

Wszelkie pytania na temat dodatkowych informacji prosimy kierować na adres:

martina.ni-cheallaigh@cec.eu.int
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