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BIZOTTSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – DG EAC 32/06
Támogatás odaítélése a szakoktatás és -képzés közös minőségbiztosítási kerete alkalmazásának
elősegítésére irányuló gyakorlati projektek kidolgozásáért és összehangolásáért
(2006/C 144/13)
1. Célkitűzések és leírás
E felhívás fő célja, hogy elősegítse a közös minőségbiztosítási keret alkalmazását, miközben erős, nemzetek
feletti, fenntartható partnerségeket hoz létre országokon belül, illetve azok között. E partnerségeknek olyan
illetékes szervekkel kell társulniuk, amelyek rendelkeznek intézményi kompetenciával, valamint a szakoktatás és -képzés minőségbiztosításának terén szakpolitika kidolgozásának és a kezdeményezések gyakorlati
végrehajtásának kapacitásával. A partnerségek több specifikus gyakorlati jellegű projektet hajtanak végre,
amelyek feltétele a kísérleti alkalmazások megléte különféle szinteken; a partnerségek a következő kérdés(ek)kel foglalkoznak:
– a szakoktatási és -képzési szolgáltatások minőségének biztosítása és fejlesztése,
– a képesítések iránti igény és a képzési kínálat közötti nagyobb összhangot lehetővé tevő eszközök: szektorális megközelítés,
– a minőségi mutatók referenciakeretének működőképessé tétele.
A javaslatok a szakoktatás és -képzés minőségbiztosítására vonatkozó európai együttműködés korábbi eredményeire épülnek (1).

2. Jogosult pályázók
A partnerségbe a következők tartozhatnak:
– A szakoktatás és -képzés minőségbiztosítási rendszereiért felelős nemzeti, regionális és helyi hatóságok/
szervek
– Magán/részben magánkézben levő, a minőségbiztosítás terén elismert kapacitással rendelkező szervek
(pl. szektorális szervek)
– Ellenőrző, jóváhagyó, értékelő és akkreditációs szervek
– Szociális partnerszervezetek
– Képzési szolgáltatók szervezetei
– Kutatóintézet/szerv/központ.
A pályázónak olyan jogalanynak kell lennie, amelynek székhelye az Európai Unió 25 tagállama, az EFTA/
EGT-államok (Izland, Liechtenstein, Norvégia), illetve a tagjelölt országok (Bulgária, Románia, Törökország)
valamelyikében található.
(1) lásd: http://communities.trainingvillage.gr/quality
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3. Költségvetés és a projektek időtartama
A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés mintegy 500 000 EUR.
A felhívás körülbelül 5 projekt számára ítélhet támogatást. Az egyes támogatások maximális összege
100 000 euro lehet. A közösségi finanszírozás nem haladhatja meg a projekt támogatható költségeinek
75 %-át. A teljes költségvetés 20 %-át nyomon követő tevékenységek finanszírozására kell fordítani. Az
Európai Bizottság fenntartja a jogot, hogy nem osztja szét a rendelkezésre álló összes pénzeszközt.
A projektek maximális időtartama 12 hónap. A tevékenységeknek 2006. november 1-je és 2007. március
1-je között kell elkezdődniük.
4. Határidő
A pályázatokat legkésőbb 2006. augusztus 16-ig meg kell küldeni a Bizottságnak.
5. Kiegészítő információk
A felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalról tölthetők le:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/3206/index_en.html.
A pályázatoknak – amelyeket a megadott űrlapon kell benyújtani – meg kell felelniük a felhívás teljes
szövegében meghatározott követelményeknek.
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