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1. Cele i opis 

Zmierzając do ustanowienia europejskiej sieci na rzecz VET – ReferNet, niniejsze zaproszenie ma na celu 
wyselekcjonowanie jednego wnioskodawcy z Irlandii i Hiszpanii (patrz pkt. poniżej, kryteria wyboru), 
z którym Cedefop zawrze czteroletnią umowę ramową o partnerstwie, a także zawarcie z każdym 
wybranym wnioskodawcą szczegółowej umowy w sprawie przyznania dotacji w odniesieniu do 8-miesięcz
nego planu działań do zrealizowania w 2012 r. 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), ustanowione w 1975 r., z siedzibą 
w Grecji, jest agencją Unii Europejskiej (UE). Centrum uznaje się za wiarygodne źródło danych i ekspertyz 
w VET, umiejętności i kompetencji; jego zadania polegają na wspieraniu rozwoju europejskiej polityki 
kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) i udziale w jej wdrażaniu. 

ReferNet to europejska sieć na rzecz VET. Zadania powierzone ReferNet to wspieranie Cedefop poprzez 
informowanie o krajowych systemach VET i rozwoju polityki oraz zwiększanie widoczności produktów 
VET i Cedefop. W skład sieci wchodzi 29 członków określanych jako krajowi partnerzy ReferNet z państw 
członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Krajowi partnerzy ReferNet to kluczowe instytucje zaangażowane 
w VET w państwie, które reprezentują. 

Umowy ramowe o partnerstwie są realizowane poprzez szczegółowe umowy w sprawie przyznania dotacji. 
Wnioskodawcy składają zatem nie tylko wniosek o czteroletnią umowę o partnerstwie (który, jeśli przejdzie 
kwalifikację, doprowadzi do podpisania umowy ramowej o partnerstwie na lata 2012–2015), ale również 
wniosek o przyznanie dotacji na działania w 2012 r. (który może doprowadzić do podpisania szczegółowej 
8-miesięcznej umowy w sprawie przyznania dotacji na 2012 r.). Wnioskodawca musi wykazać zdolność do 
przeprowadzenia wszystkich działań przewidzianych na czteroletni okres i zapewnić odpowiednie dofinan
sowanie procesu wdrażania planu prac. 

2. Budżet i czas trwania projektu 

Szacowany budżet przewidziany na czteroletni czas obowiązywania umów ramowych o partnerstwie 
wynosi 4 000 000 EUR, w zależności od corocznych decyzji władzy budżetowej. 

Całkowity dostępny budżet na roczny plan prac na 2012 r. (czas trwania projektu: 12 miesięcy) wynosi 
955 000 EUR dla 27 państw członkowskich, Islandii i Norwegii. 

Dotacje różnią się w zależności od liczby ludności państwa i są przyznawane na wykonanie rocznego planu 
prac. Całkowity dostępny budżet na plan prac na 2012 r. zostanie podzielony na podstawie trzech grup 
państw ustalonych w oparciu o ich liczbę ludności:
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— 1. grupa krajów: Cypr, Estonia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Słowenia i Islandia. Maksymalna 
kwota dotacji: 23 615 EUR. 

— 2. grupa krajów: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Grecja, Niderlandy, Irlandia, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry i Norwegia. Maksymalna kwota dotacji: 33 625 EUR. 

— 3. grupa krajów: Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Zjednoczone Królestwo i Włochy. Maksymalna 
kwota dotacji: 43 620 EUR. 

Ponieważ roczny okres działania dla partnera ReferNet w Irlandii i Hiszpanii wyniesie poniżej 12 miesięcy 
w 2012 r., przyznana dotacja będzie niższa od maksymalnej dla tych państw w tym roku. 

Dotacja wspólnotowa stanowi wkład finansowy w koszty beneficjenta (i/lub współbeneficjentów), które 
muszą być dodatkowo pokrywane z własnego udziału finansowego i/lub z wkładów lokalnych, regional
nych, krajowych lub prywatnych. Całkowity wkład Unii nie może przekroczyć 70 % kosztów kwalifikowa
nych. 

Cedefop zastrzega sobie prawo do nieprzyznania całości dostępnego budżetu. 

3. Kryteria kwalifikowalności 

Ubiegający się wnioskodawcy muszą spełniać następujące wymagania: 

a) być organizacjami publicznymi lub prywatnymi posiadającymi osobowość prawną (osoby fizyczne, 
tj. jednostki, nie mogą składać wniosków); 

b) posiadać siedzibę w jednym z następujących państw: 

— Hiszpania, 

— Irlandia. 

4. Termin 

Wnioski o zawarcie umowy ramowej o partnerstwie oraz plan działań na 2012 r. należy składać najpóź
niej do dnia 16 kwietnia 2012 r. 

Plan działań na 2012 r., po przyznaniu szczegółowej umowy w sprawie przyznania dotacji na 2012 r., 
rozpocznie się w maju 2012 r. i będzie obejmować okres 8 miesięcy. 

5. Dalsze informacje 

Pełna wersja tekstu zaproszenia do składania ofert oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami 
dostępny będzie dostępny od dnia 13 marca 2012 r. na stronie Cedefop pod następującym adresem: 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx 

Wnioski muszą spełniać wymagania przedstawione w pełnym tekście zaproszenia i należy je składać na 
przewidzianych do tego celu formularzach. 

Ocena wniosków obędzie się z poszanowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. 

Wszystkie złożone wnioski zostaną ocenione przez komisję ekspertów pod kątem kryteriów kwalifikowal
ności, wyłączenia, wyboru i przyznania dotacji określonych w pełnej wersji tekstu zaproszenia.
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