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KOMISJA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — DG EAC nr 32/06

Przyznawanie grantów na opracowanie i koordynację praktycznych projektów propagujących
wykorzystanie wspólnych ram zapewniania jakości (CQAF-Common Quality Assurance Frame-

work) w kształceniu i szkoleniu zawodowym

(2006/C 144/13)

1. Cele i opis

Głównym celem tego zaproszenia jest propagowanie wykorzystania wspólnych ram zapewniania jakości
oraz ustanowienie silnych i trwałych partnerstw międzynarodowych w poszczególnych krajach i między
nimi. W partnerstwie muszą uczestniczyć właściwe organy mające uprawnienia instytucjonalne i zdolność
do opracowywania polityki i praktycznego wdrażania inicjatyw w zakresie zapewniania jakości kształcenia
i szkolenia zawodowego. Partnerstwa będą realizować konkretne praktyczne projekty wraz z ich ekspery-
mentalnymi zastosowaniami na różnych poziomach i będą zajmować się co najmniej jednym z następują-
cych tematów:

— instrumenty służące zapewnieniu i poprawie jakości przez podmioty realizujące kształcenie i szkolenie
zawodowe,

— instrumenty umożliwiające lepsze dostosowanie realizowanych szkoleń do zapotrzebowania na kwalifi-
kacje: podejścia sektorowe,

— zapewnienie funkcjonowania referencyjnego zestawu wskaźników jakości.

Wnioski będą oparte na wcześniejszych osiągnięciach wynikłych z europejskiej współpracy w zakresie
zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (1).

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

W partnerstwach mogłyby przykładowo uczestniczyć:

— krajowe, regionalne i lokalne władze publiczne/organy odpowiedzialne za systemy zapewniania jakości
kształcenia i szkolenia zawodowego,

— prywatne/półprywatne podmioty z uznanymi kompetencjami w dziedzinie zapewnienia jakości (np.
organy sektorowe),

— organy odpowiedzialne za inspekcję, zatwierdzanie, ocenę i akredytację,

— organizacje partnerów społecznych,

— organizacje podmiotów realizujących szkolenia,

— instytut/podmiot/ośrodek badawczy.

Wnioskodawcy muszą być osobami prawnymi i mieć siedzibę w jednym z 25 państw członkowskich Unii
Europejskiej, w jednym z krajów EFTA/EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub w jednym z krajów
kandydujących (Bułgaria, Rumunia, Turcja).
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(1) Zob. http://communities.trainingvillage.gr/quality



3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się na 500 000 EUR.

Zaproszenie przewiduje przydział grantów na około 5 projektów pilotażowych. Każdy grant może maksy-
malnie wynosić 100 000 EUR. Wkład finansowy Wspólnoty nie będzie przekraczał 75 % kwoty kosztów
kwalifikowanych projektu. 20 % całkowitego budżetu musi być wykorzystane na sfinansowanie działań
następczych. Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia wszystkich dostępnych
funduszy.

Maksymalny czas trwania projektów wynosi 12 miesięcy. Działania powinny się rozpocząć między dniem
1 listopada 2006 r. a dniem 1 marca 2007 r.

4. Termin ostateczny

Wnioski należy przesyłać do Komisji najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2006 r.

5. Szczegółowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze wniosków można znaleźć na następującej
stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/3206/index_en.html

Wnioski muszą być zgodne z zakresem wymagań i obowiązków określonym w pełnym tekście. Należy je
złożyć na udostępnionym w tym celu formularzu.
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