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DYREKCJA GENERALNA DS. EDUKACJI I KULTURY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — DG EAC/22/06

W ramach drugiego etapu programu Leonardo da Vinci

Przyznawanie dotacji na działania dotyczące tworzenia i badania europejskich ram kwalifikacji
(EQF), w tym krajowych i sektorowych ram kwalifikacji

(2006/C 149/12)

1. Cele i opis

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest
przyznanie dotacji około dziesięciu wnioskom dotyczącym
projektów, w które zaangażowani są uczestnicy z maksymalnej
liczby krajów, w celu organizowania działań wspierających
partnerstwa na rzecz:

— tworzenia i badania zasad i mechanizmów przyszłych EQF

— wymiany doświadczeń w tworzeniu ram krajowych i sekto-
rowych, badania ich zasad i mechanizmów wykorzystując
EQF jako wspólny punkt odniesienia

2. Uprawnieni wnioskodawcy

Składanie wniosków o przyznanie dotacji w ramach niniejszego
zaproszenie jest otwarte zwłaszcza dla partnerstw organizacji
europejskich, krajowych, regionalnych i sektorowych, w tym
m. in. ministerstw, organów zajmujących się kwalifikacjami,
stowarzyszeń sektorowych, partnerów społecznych oraz innych
głównych zainteresowanych stron zaangażowanych w systemy
kwalifikacji i odgrywających w nich rolę. Wnioski o finanso-
wanie mogą być składane wyłącznie przez partnerstwa
składające się z organizacji skupiających co najmniej pięć
państw.

Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z nastę-
pujących krajów:

— 25 państw Unii Europejskiej,

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

— kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia, Turcja.

3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie
projektów wynosi 1 mln euro. Pomoc finansowa Komisji nie
może przekraczać 75 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Przewiduje się, że wysokość dotacji będzie wynosić od 50 000
do 125 000 EUR.

Działania muszą się rozpocząć najpóźniej dnia 1 stycznia
2007 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 24
miesiące.

4. Termin

Wnioski należy przesyłać Komisji najpóźniej do dnia 18
sierpnia 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego).

5. Dalsze informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formu-
larze zgłoszeniowe dostępne są w Internecie pod następującym
adresem:

http://www.europa.eu.int/comm/education/programme/calls/
2206/index_en.html

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście
zaproszenia i zostać złożone na formularzu przeznaczonym do
tego celu.
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