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PROCEDURY ADMINISTRACYJNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA/08/10 

W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Program Leonardo da Vinci 

Przyznawanie dotacji wspierających krajowe projekty dotyczące testowania oraz rozwijania 
europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) 

(2010/C 85/08) 

1. Cele i opis 

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyznanie dotacji wnioskom dotyczącym 
organizacji dwóch rodzajów działań, obowiązkowo połączonych w jednym projekcie: 

— działania w zakresie tworzenia lub wzmacniania partnerstw pomiędzy właściwymi instytucjami mają
cych na celu utworzenie ram operacyjnych dla opracowania testów dotyczących europejskiego systemu 
transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), 

— działania w zakresie europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
(ECVET), opisanego w specyfikacjach technicznych załączonych do zalecenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady, w celu jego praktycznego zastosowania i wdrożenia. 

Ogólne cele zaproszenia w zamyśle koncentrują się ściśle na praktycznym wdrożeniu ECVET oraz na 
przygotowaniu niezbędnych środków w celu przyjęcia go przez państwa członkowskie. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla organizacji, placówek, instytucji i właściwych 
organów odpowiedzialnych, bezpośrednio lub z upoważnienia organu nadzorującego, za wdrażanie zale
cenia w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawo
dowym (ECVET) (2009/C 155/02) ( 1 ) na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym lub sektorowym. 
Dotyczy to w szczególności instytucji oraz organów publicznych i prywatnych odpowiedzialnych za opra
cowanie, organizację i wydawanie certyfikatów zawodowych. 

Każda organizacja składająca wniosek i jej partnerzy muszą wykazać, że posiadają uprawnienia instytucjo
nalne do zaciągania zobowiązań i działania na poziomie technicznym, politycznym i operacyjnym 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, a także certyfikatów zawodowych, w tym w zakresie 
testowania, rozwijania i stosowania systemu ECVET, zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Wnioskodawcy muszą być osobami prawnymi istniejącymi od co najmniej trzech lat. 

Jedynie konsorcja składające się z co najmniej 4 podmiotów pochodzących z co najmniej 4 kwalifikujących 
się państw mogą składać wnioski o finansowanie.
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( 1 ) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_en.htm

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_en.htm


Wnioskodawcy (w tym wszystkie organizacje partnerskie) muszą mieć siedzibę w jednym z następujących 
państw: 

— 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, 

— 3 państwa kraje EFTA/EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), 

— Turcja. 

Co najmniej jedno z państw partnerstwa musi być państwem członkowskim UE. 

Trwają negocjacje z Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii i Szwajcarią w sprawie ich 
przyszłego uczestnictwa w programie „Uczenie się przez całe życie”, które zależy od wyników tych nego
cjacji. Prosimy odwiedzić stronę internetową Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audio
wizualnego, która zaktualizuje listę krajów uczestniczących. 

3. Kwalifikujące się działania 

Utworzenie partnerstw i sieci oraz organizacja współpracy obejmuje działania właściwe dla następujących 
po sobie etapów przygotowań, realizacji, oceny i działań następczych. 

Stąd następujące działania można brać pod uwagę w ramach niniejszego zaproszenia do składania wnio
sków: 

— utworzenie lub wzmocnienie stałych konsorcjów lub platform współpracy składających się z właściwych 
instytucji, organów i podmiotów (tworzenie wspólnych programów prac, opracowanie procedur współ
pracy itp.), 

— opracowania i badania ściśle koncentrujące się na zastosowaniu zasad i specyfikacji technicznych ECVET 
do certyfikatów zawodowych, 

— organizowanie seminariów, spotkań lub warsztatów dotyczących opracowania i wdrażania ECVET, 

— opracowanie nowatorskich instrumentów, publikacji lub stron internetowych, skupiających się na prak
tycznych aspektach wdrażania ECVET oraz na transnarodowej współpracy w tej dziedzinie, 

— udział w warsztatach tematycznych i konferencjach, 

— działania następcze (w tym rozpowszechnianie, analizy wpływu itp.) pozwalające ujednolicić wyniki, 
utrwalić partnerstwa i przyczynić się do specyfikacji, promocji i przekazywania wyników. 

Wszystkie przewidziane działania muszą bezwzględnie wpisywać się w projekt realizujący ogół nieodłączo
nych celów, o których mowa w szczegółowych wytycznych do zaproszenia do składania wniosków. Nie 
będą kwalifikować się same wnioski dotyczące jednego lub kilku działań, niezależne od całościowego 
projektu. 

Okres trwania projektów wynosi minimalnie 18 miesięcy i maksymalnie 36 miesięcy. Działania muszą 
rozpocząć się w okresie między dniem 1 stycznia 2011 r. a dniem 31 marca 2011 r. 

4. Kryteria przyznawania dotacji 

Kwalifikujące się wnioski/projekty będą ocenianie w oparciu o następujące kryteria: 

— właściwość treści, w szczególności zasięg i zakres wniosku (30 %), 

— jakość konkretnych metod, narzędzi i technik zaproponowanych w celu opracowania i realizacji trwałej 
i skutecznej współpracy pomiędzy partnerami (20 %), 

— jakość partnerstwa (20 %), 

— jakość planu prac wraz z kalendarzem projektu oraz planu waloryzacji (przejrzystość oraz odpowied
niość celów i zaproponowanych środków) (15 %), 

— przejrzystość i spójność budżetu z planem prac oraz stosunek kosztów do korzyści (15 %).
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5. Budżet 

Szacowany łączny budżet przyznany na dofinansowanie projektów wynosi 2 mln EUR. 

Kwota każdej dotacji mieści się w przedziale od 50 000 do 300 000 EUR. 

Wsparcie finansowe za strony Agencji nie może przekroczyć 75 % całkowitych kwalifikujących się kosztów. 

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. 

6. Termin składania wniosków 

Termin składania wniosków upływa dnia 16 lipca 2010 r. Formularze przekazane po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

Wnioski należy przesłać na następujący adres 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci 
Call for proposals EACEA/08/10 
Avenue du Bourget 1 
BOU2/02-145 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski złożone na odpowiednim formularzu, należycie wypełnione (część 1, 
2 i 3 dokumentacji wniosku), opatrzone datą, zawierające zrównoważony budżet (przychody/wydatki), 
odpowiednie załączniki, w tym dokumenty potwierdzające zdolność operacyjną i finansową wnioskodawcy, 
złożone w czterech egzemplarzach (jeden wyraźnie oznaczony oryginał i trzy uwierzytelnione odpisy), 
podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji 
ubiegającej się o dotację. 

Oprócz wersji papierowej należy przesłać elektroniczną wersję dokumentacji wniosku (formularz wniosku, 
tabele budżetu, oświadczenie) bez załączników, na następujący adres: EACEA-ECVET@ec.europa.eu, 
w podanym wyżej terminie. 

Wnioski wysłane faksem lub tylko e-mailem zostaną odrzucone. 

7. Dodatkowe informacje 

Szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców oraz formularze wniosku znajdują się na następującej stronie: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_ecvet_en.php 

Wnioski należy składać wyłącznie na przeznaczonych do tego celu formularzach, muszą one również 
zawierać wszystkie wymagane załączniki i informacje.
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