
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA/09/10 

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

Przyznawanie dotacji na rzecz krajowych projektów dotyczących tworzenia krajowej strategii 
lepszego zapewniania jakości systemu kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez promowanie 
i rozwijanie wdrażania europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu 

i szkoleniu zawodowym 

(2010/C 85/09) 

1. Cele i opis 

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyznanie dotacji instytucjom właściwym do 
wdrażania krajowej strategii udoskonalania systemów zapewniania jakości oraz do promowania i rozwijania 
europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, by wesprzeć te organizacje w ich zadaniach oraz 
przybliżyć kulturę jakości stronom zainteresowanym kształceniem i szkoleniem zawodowym. 

Przez instytucje właściwe do wdrażania krajowej strategii udoskonalania systemów zapewniania jakości oraz 
do promowania i rozwijania europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości rozumie się 
w szczególności krajowe punkty referencyjne. Celem jest wsparcie tych punktów referencyjnych 
w zebraniu właściwych instytucji oraz połączenie partnerów społecznych i wszystkich stron zainteresowa
nych na poziomie krajowym i regionalnym z myślą o zapewnieniu kontynuacji inicjatyw. 

Celem zaproszenia jest przyznanie dotacji na rzecz działań mających promować i rozwijać ramy odnie
sienia. Każdy wniosek będzie się składał z dwóch rodzajów działań, które należy połączyć: 

— tworzenie i koordynacja konkretnych projektów testujących/promujących wdrażanie europejskich ram 
odniesienia na rzecz zapewniania jakości w państwach i między nimi oraz mających na celu zwiększanie 
jakości systemów i świadczonych szkoleń, 

— tworzenie i łączenie w sieci właściwych instytucji odpowiedzialnych za rozwój polityczny i praktyczne 
wdrażanie inicjatyw w dziedzinie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, na 
różnych poziomach. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Zaproszenie jest skierowane do: 

— organizacji, placówek, instytucji lub właściwych organów publicznych odpowiedzialnych bezpośrednio 
lub z upoważnienia organu nadzorującego, za wdrażanie zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu 
i szkoleniu zawodowym (2009/C 155/01), w szczególności krajowych punktów referencyjnych 
i instytucji, przy których funkcjonują, 

— właściwych organów w dziedzinie kontroli jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ministerstwa, 
inspekcje, agencje itp.), o ile są stronami zainteresowanymi wdrażaniem ram odniesienia. 

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 w szczególności zapewnienia jakości, w tym 
w zakresie testowania, rozwijania i wdrażania ram odniesienia, zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europej
skiego i Rady. 

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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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 to zależy od wyników tych 
negocjacji. Prosimy odwiedzić stronę internetową Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego, która zaktualizuje listę krajów uczestniczących. 

3. Kwalifikujące się działania 

Działania, które mogą być finansowane w ramach niniejszego zaproszenia, są następujące: 

— opracowanie wytycznych na poziomie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności 
systemów wydawania certyfikatów w celu zapewnienia jakości poszczególnych procedur, 

— opracowanie narzędzi i instrumentów wdrażania ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości, stoso
wanych wobec poszczególnych odnośnych podmiotów (dostawców usług z zakresu szkolenia, 
w szczególności w dziedzinie szkolenia zawodowego), 

— działania uczulające na zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, w szczególności na 
ramy odniesienia (jak konferencje, seminaria, krajowe lub regionalne warsztaty) w ramach zaplanowanej, 
przemyślanej strategii komunikacji, która zostanie przedstawiona w projekcie – w celu przybliżenia 
stronom zainteresowanym kultury jakości, 

— analizy wdrożenia jednego ze wskaźników z załącznika 2 do zalecenia ustanawiającego europejskie 
ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym na poziomie 
krajowym, ściśle skoordynowane z pracami prowadzonymi na poziomie europejskim, w ramach euro
pejskiej sieci zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, 

— rozpowszechnianie istniejących i przyszłych narzędzi i materiałów referencyjnych (wytyczne w zakresie 
samooceny, wytyczne dotyczące wdrażania strategii jakości itd.), 

— organizowanie seminariów i warsztatów odnoszących się do badania i wdrażania ram odniesienia w celu 
zakorzenienia kultury jakości, a w szczególności ram odniesienia, 

— optymalizowanie, testowanie i przekazywanie innowacyjnych narzędzi i praktyk z zakresu zapewniania 
jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, w szczególności narzędzi utworzonych w ramach euro
pejskiej sieci zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, 

— 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.). 

Okres trwania projektów wynosi minimalnie 18 miesięcy i maksymalnie 24 miesiące. Działania muszą 
rozpocząć się w okresie między dniem 1 stycznia 2011 r. a dniem 31 marca 2011 r.
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4. Kryteria przyznawania dotacji 

Wnioski/projekty będą ocenianie w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium 1: Adekwatność 
Adekwatność treści i przewidywanych wyników, w tym wpływ i różnorodność zaangażowanych 
podmiotów, w stosunku do celów zaproszenia, właściwość działań następczych oraz spójność ze specyfika
cjami dotyczącymi ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości, zawartymi w zaleceniu Parlamentu Euro
pejskiego i Rady – (30 %). 

Kryterium 2: Jakość metodologii 
Jakość metod, narzędzi i praktycznych podejść zaproponowanych w celu rozwijania praktycznych 
projektów, w tym w razie potrzeby odniesienie do wcześniejszych prac i badań przedsięwziętych 
w zakresie zapewniania jakości na poziomie europejskim oraz analiza możliwości przekazania 
i rozwijania wyników – (30 %). 

Kryterium 3: Jakość programu prac 
Jakość programu prac, kalendarza projektu i planu oceny (przejrzystość celów i zgodność 
z zaproponowanymi środkami) – (10 %). 

Kryterium 4: Budżet 
Przejrzystość budżetu i jego zgodność z planem prac oraz stosunek kosztów do korzyści - (10 %). 

Kryterium 5: Partnerstwo 
Liczba, profile, jakość, zasadność i poziom zaangażowania partnerów – (10 %). 

Kryterium 6: Wzajemne połączenia 
Zaproponowane metody pracy pomiędzy partnerami i skuteczne wzajemne połączenia między członkami 
partnerstwa przy realizacji wyżej wspomnianych celów – (10 %). 

5. Budżet 

Łączny budżet przyznany na dofinansowanie projektów wynosi 1,2 mln EUR. 

Kwota dotacji przyznawana na jeden projekt wynosi od 50 000 do 200 000 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/09/10 
Avenue du Bourget 1 
BOU2 2/145 
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.
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Oprócz wersji papierowej należy najpóźniej do dnia 16 lipca 2010 r. przesłać e-mailem elektroniczną 
wersję dokumentacji wniosku (formularz wniosku, tabele budżetu, oświadczenie) bez załączników na 
następujący adres: EACEA-leonardo-da-vinci@ec.europa.eu 

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_eqavet_en.php 

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