
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — DG EAC nr 33/06

Przyznawanie subwencji na promowanie i koordynację projektów dotyczących tworzenia
systemów zbierania i przenoszenia punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym

(ECVET — Europejski System Zbierania i Przenoszenia Punktów Kredytowych)

(2006/C 144/14)

1. Cele i opis

Celem zaproszenia do składania wniosków jest przyznanie subwencji około dziesięciu wnioskom
dotyczącym organizacji działań służących stworzeniu i wzmocnieniu partnerstw, konsorcjów lub wspól-
nych platform i działań eksperymentalnych służących wspieraniu współpracy ponadnarodowej w celu
wdrożenia Europejskiego Systemu Zbierania i Przenoszenia Punktów Kredytowych (European Credit Accu-
mulation and Transfer System — ECVET) z korzyścią dla różnych grup.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Partnerstwa będą mogły przykładowo obejmować:

— organy i władze publiczne odpowiedzialne za systemy certyfikacji zawodowej,

— organizacje prywatne/półprywatne odpowiedzialne w pewnym zakresie za certyfikację zawodową (na
przykład na poziomie sektorowym),

— podmioty prowadzące szkolenia (publiczne, prywatne, sektorowe …),

— organizacje sprawujące opiekę nad siecią podmiotów świadczących usługi szkoleniowe.

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z niżej wymienionych państw. Wnioskodawcy muszą
posiadać osobowość prawną i mieć siedzibę w jednym z 25 państw członkowskich Unii Europejskiej, w
jednym z państw EFTA/EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub w jednym z krajów kandydujących
(Bułgaria, Rumunia, Turcja).

3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na finansowanie projektów szacuje się na 800 000 EUR.

Maksymalna kwota subwencji będzie wynosiła 100 000 EUR (kwota ta musi odpowiadać maksymalnie
75 % całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych). Część łącznego budżetu (20 %) zostanie obowiązkowo
przeznaczona na sfinansowanie działań w zakresie informacji i rozpowszechniania.

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

4. Termin składania wniosków

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

5. Szczegółowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne pod nastę-
pującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/3306/index_en.html

Wnioski muszą obowiązkowo odpowiadać warunkom zawartym w pełnym tekście zaproszenia i zostać
złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu.
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