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Zapewnianie jakości na poziomie europejskim w celu zwiększania przejrzystości i ułatwienia 
uznawania umiejętności i kwalifikacji

(2015/C 415/07)

1. Opis, cele i tematy

Celem ogólnym niniejszego zaproszenia jest testowanie możliwych procedur, mechanizmów i kryteriów jakości na 
poziomie europejskim, które można zastosować w przypadku:

— odnoszenia systemów (ram) kwalifikacji międzynarodowych lub międzynarodowych kwalifikacji sektorowych do 
europejskich ram kwalifikacji (EQF) (1) oraz przyznawania kwalifikacji międzynarodowych powiązanych z EQF;

— odnoszenia potencjalnych europejskich podstawowych profili kwalifikacji (2) do EQF oraz przyznawania kwalifikacji 
z nich wynikających;

w celu stworzenia podstaw zaufania (3) w odniesieniu do poziomów i procedur tak, aby wspierać uznawanie kwalifikacji 
wynikających z europejskich głównych profili kwalifikacji oraz poprawiać rzeczywiste i formalne uznawanie kwalifikacji 
międzynarodowych.

Na podstawie niniejszego zaproszenia udzielane będzie finansowanie w ramach 3 następujących tematów:

Temat A: Odnoszenie systemu (ram) międzynarodowych kwalifikacji sektorowych do EQF oraz opisanie zasad zapewnie
nia jakości, mechanizmów i możliwych kryteriów jakości w odniesieniu do takiego systemu (takich ram) i w odniesieniu 
do przyznawania kwalifikacji z niego (nich) wynikających;

Temat B: Odnoszenie jednej międzynarodowej kwalifikacji lub większej ich liczby do EQF oraz opisanie zasad zapewnie
nia jakości, mechanizmów i możliwych kryteriów jakości w odniesieniu do przyznawania tej (tych) kwalifikacji.

Temat C: Opracowanie jednego lub większej liczby podstawowych profili kwalifikacji w oparciu o profile zawodowe 
ESCO, odnoszenie go/ich do EQF oraz opisanie zasad zapewnienia jakości, mechanizmów i możliwych kryteriów jakości 
w odniesieniu do przyznawania kwalifikacji wynikających z takiego profilu (takich profilów). Ponieważ pełna wersja 
ESCO zostanie opublikowana do roku 2017, wnioskodawcy powinni wybierać jeden lub większą liczbę zawodów 
z poziomu 4 ISCO. Odpowiedni(e) profil(e) zawodowy(-e) ESCO zostanie(-ą) określony(-e) po przyznaniu projektu 
pilotażowego.

2. Kwalifikujące się kraje

— Państwa członkowskie UE,

— kraje kandydujące do UE i potencjalne kraje kandydujące do UE korzystające ze strategii przedakcesyjnej, zgodnie 
z ogólnymi zasadami i warunkami ich uczestnictwa w programach unijnych ustanowionymi w odpowiednich umo
wach ramowych, decyzjach rady stowarzyszenia lub podobnych porozumieniach, oraz z zastrzeżeniem ustanowienia 
krajowej agencji Erasmus+,

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506%2801%29&from=EN
(2) Zawody regulowane są wyłączone z tego projektu pilotażowego.
(3) Porównywalnego z poziomem zaufania osiągniętym w ramach procesu odniesienia EQF.
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— państwa należące do EFTA, które są stroną Porozumienia EOG, zgodnie z tym porozumieniem,

— państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa, które podpisały z UE porozumienie przewidujące możliwość ich 
udziału w programach unijnych, z zastrzeżeniem zawarcia umowy dwustronnej z UE w sprawie warunków ich 
udziału w danym programie i z zastrzeżeniem ustanowienia krajowej agencji Erasmus+.

3. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest skierowane do:

— międzynarodowych organizacji lub stowarzyszeń zawodowych,

— krajowych organizacji lub stowarzyszeń zawodowych,

— organów publicznych i prywatnych związanych z krajowymi ramami kwalifikacji,

— (unijnych, krajowych i sektorowych) partnerów społecznych,

— ośrodków badawczych,

— publicznych i prywatnych instytucji poświadczających kwalifikacje,

— publicznych i prywatnych placówek edukacyjnych,

— publicznych i prywatnych organizacji zajmujących się zapewnieniem jakości i akredytacją.

Organizacja może przedłożyć tylko jeden wniosek w odniesieniu do tematu A, B lub C.

4. Kwalifikujące się działania

Działania mogą się rozpocząć w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r. Działania kwalifikujące 
się do finansowania na podstawie niniejszego zaproszenia obejmują kontrole, analizy i badania dokumentacji; sporzą
dzanie planów, ankiety, opracowywanie projektów, testowanie wstępnych wyników z udziałem zainteresowanych stron, 
walidacja wyników, działania sprawozdawcze i koordynacyjne z Komisją (dwa razy w roku).

Wszystkie te działania powinny mieć międzynarodowy charakter lub międzynarodowe skutki. W celu osiągnięcia istot
nych wyników udział musi wziąć duża reprezentatywna grupa zainteresowanych stron w więcej niż dwóch państwach.

5. Kryteria udzielenia wsparcia

Kryteria udzielenia finansowania wniosku:

1. Znaczenie projektu (20 %)

2. Jakość planu projektu i jego realizacji (30 %)

3. Jakość zespołu projektu i ustaleń dotyczących współpracy (działania) (30 %)

4. Skutki i upowszechnienie (20 %)

6. Budżet

Całkowity szacowany budżet na współfinansowanie działań na podstawie niniejszego zaproszenia wynosi 400 000 EUR.

Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 75 % całkowitych kosztów kwalifikującego się działania.

Maksymalna szacowana kwota dotacji wyniesie:

— 180 000 EUR w przypadku tematu A,

— 60 000 EUR w przypadku tematu B, oraz

— 80 000 EUR w przypadku tematu C.

Agencja zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich dostępnych środków na niniejsze zaproszenie.
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7. Procedura i termin składania wniosków

— W celu złożenia wniosku wnioskodawcy będą musieli zarejestrować swoją organizację w systemie indywidualnej 
rejestracji (Unique Registration Facility, URF), gdzie otrzymają kod identyfikacyjny uczestnika (Participant Identifica
tion Code, PIC). Podanie PIC będzie wymagane w formularzu zgłoszeniowym. System indywidualnej rejestracji jest 
narzędziem służącym do zarządzania wszystkimi informacjami prawnymi i finansowymi związanymi z organiza
cjami. Jest on dostępny za pośrednictwem Portalu Edukacji, Kultury i Sektora audiowizualnego, Obywatelstwa 
i Wolontariatu (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal). Informacje na 
temat rejestracji znajdują się w tym portalu pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/education/participants/
portal.

— Wnioski o dotację muszą być sporządzone w języku angielskim, francuskim lub niemieckim przy użyciu oficjalnego 
pakietu zgłoszeniowego. Należy upewnić się, że stosowany jest prawidłowy wniosek.

— Pakiet zgłoszeniowy jest dostępny w internecie pod następującym adresem:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-
recognition-skills-and-qualifications_en.

Wnioski należy składać w następującym terminie:

do godz. 12.00 (południe) czasu brukselskiego w dniu 29 lutego 2016 r.
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