
Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/16/08 w ramach programu „Uczenie się przez
całe życie”

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

(2008/C 132/09)

1. Cele i opis

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyznanie dotacji około 10–12 wnioskom,
dotyczącym projektów, w które zaangażowani są uczestnicy z jak największej liczby krajów i sektorów, w
celu organizowania działań umożliwiających konsorcjom:

— wspieranie tworzenia i wdrażania Europejskich Ram Kwalifikacji, w tym łączenia krajowych i sektoro-
wych systemów i ram kwalifikacji, wykorzystując Europejskie Ramy Kwalifikacji jako wspólny punkt
odniesienia i wzmacniając więź z europejskim obszarem szkolnictwa wyższego,

— tworzenie i wdrażanie krajowych ram kwalifikacji.

2. Kwalifikowalność wnioskodawców

Składanie wniosków o przyznanie dotacji w ramach niniejszego zaproszenia jest otwarte zwłaszcza dla
konsorcjów 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 pełniących w tych systemach
określoną rolę. Wnioskodawcy powinni również być wystarczająco reprezentatywni z punktu widzenia
sektora, rynku pracy lub systemu/systemów kształcenia i szkolenia, mających korzystać z ich projektów.

Wnioski o finansowanie mogą być składane wyłącznie przez konsorcja składające się z organizacji skupiających co
najmniej pięć państw.

Wnioski mogą być składane przez organizacje mające swoją siedzibę w jednym z następujących krajów:

— państwa członkowskie UE 27,

— trzy kraje należące do EFTA i EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),

— Turcja.

3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do
składania wniosków wynosi 2 mln EUR. Wysokość dotacji będzie wynosić od 50 000 do 200 000 EUR na
projekt.

Wkład finansowy Wspólnoty nie przekroczy 75 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Działania muszą się rozpocząć najpóźniej w marcu 2009 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi
24 miesiące.

4. Termin zgłoszeń

Wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego najpó-
źniej do 13 sierpnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).

5. Dodatkowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie inter-
netowej:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2008/index_en.htm

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