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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – (EACEA/08/10) 

Az Egész Életen át Tartó Tanulás Programjának (EFTLV) keretében – Leonardo da Vinci Program 

támogatások odaítélése nemzeti kezdeményezésű, az európai szakoktatási és szakképzési 
kreditrendszerre (ECVET) vonatkozó kísérleti és fejlesztési projektekhez 

(2010/C 85/08) 

1. A pályázat célja és leírása 

Jelen pályázati felhívás célja, hogy támogatást nyújtson olyan pályázatokra, amelyek az alábbi két tevé
kenység szervezésére vonatkoznak, feltéve hogy ugyanabban a projektben mindkét fajta tevékenység 
szerepel: 

— az illetékes intézmények közötti partnerségek létrehozásával vagy megerősítésével kapcsolatos tevékeny
ségek, amelyek arra irányulnak, hogy tesztelések kifejlesztése céljából működési keretet hozzanak létre az 
európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszerhez (ECVET), 

— az Európai Parlament és Tanács ajánlásának szakmai előírásokat tartalmazó mellékletében leírt, az 
európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) terén az ECVET helyes alkalmazása és 
megvalósítása érdekében végzett tevékenységek. 

A pályázati felhívás általános célkitűzései határozottan és szigorúan az ECVET gyakorlati megvalósítására és 
a tagállamok általi elfogadásához szükséges intézkedések előkészítésére irányulnak. 

2. Támogatható pályázatok 

Erre a pályázati felhívásra olyan szervezetek, testületek, intézmények vagy más illetékes hatóságok jelent
kezhetnek, amelyek közvetlenül vagy felügyeleti szerv képviseletén keresztül nemzeti, regionális, helyi vagy 
ágazati szinten felelősek az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer szakoktatási és szakképzési 
rendszerekben történő létrehozásáról szóló ajánlás (2009/C 155/02) ( 1 ) végrehajtásáért. A kiírás különösen a 
szakképesítések koncepciójáért, adminisztrációjáért és kiadásáért felelős állami és magánintézményekre és 
hatóságokra vonatkozik. 

A pályázó szervezetnek és partnereinek minden esetben igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a kellő intéz
ményi legitimitással ahhoz, hogy az Európai Parlament és a Tanács ajánlásának figyelembevételével szakmai, 
politikai és működési szinten kötelezettségvállalásokat tegyenek, és intézkedéseket hozzanak a szakokta
tással, szakképzéssel és szakképesítéssel, pontosabban az ECVET rendszer tesztelésével, kialakításával és 
alkalmazásával kapcsolatban. 

A pályázóknak olyan szervezeteknek kell lenniük, amelyeket több mint 3 évvel ezelőtt, törvényesen hoztak 
létre. 

Finanszírozás iránti igényt csak olyan konzorcium nyújthat be, amelynek legalább 4 szervezet a tagja, és 
amelyben legalább 4 különböző, támogatásra jogosult ország képviselteti magát.
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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


Az igénylők (ideértve azok valamennyi partnerszervezetét) székhelyének a következő országok valamelyi
kében kell lennie: 

— az Európai Unió 27 tagállama, 

— az EFTA/EGT három tagországa (Izland, Liechtenstein, Norvégia), 

— Törökország. 

A partnerség legalább egyik országának az EU tagállamának kell lennie. 

Horvátországgal, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal és Svájccal folyamatban vannak az EFTLV prog
ramban való jövőbeli részvételükre irányuló tárgyalások, és részvételük a tárgyalások eredményétől fog 
függni. Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség weboldalán naprakészen tartják a 
részt vevő országok listáját. 

3. Támogatható tevékenységek 

A partnerségek és a hálózatok kiépítésének, valamint az együttműködések szervezésének olyan tevékeny
ségeket kell tartalmaznia, amelyek megfelelnek az előkészítés, a megvalósítás, a kiértékelés és a nyomon 
követés lépcsőinek. 

Ennek megfelelően ennél a pályázati felhívásnál a következő tevékenységek vehetők figyelembe: 

— intézményekből, hatóságokból és illetékes szervezetekből álló stabil konzorciumok vagy együttműködési 
platformok létrehozása vagy megerősítése (közös munkaprogramok létrehozása, együttműködési eljá
rások kidolgozása stb.), 

— külön az ECVET szakképesítésre vonatkozó elveinek és szakmai előírásainak alkalmazására irányuló 
szaktanácsadás és kutatás, 

— szaktanácsadásról és az ECVET megvalósításáról szóló szeminárium, megbeszélés vagy műhely szerve
zése, 

— olyan eszközök, kiadványok vagy innovatív weboldalak kialakítása, amelyek az ECVET megvalósításának 
és az e terület nemzetek közti együttműködésének működési aspektusaira összpontosítanak, 

— tematikus műhelyeken és egy konferencián való részvétel, 

— az eredmények konszolidálását, a partnerségek véglegesítését, a modellezés, a népszerűsítés és az ered
mények átültetésének elősegítését szolgáló nyomon követési intézkedések (ideértve a terjesztési tevékeny
ségeket, a hatásanalíziseket stb.). 

Valamennyi tervezett tevékenységet a pályázati felhívás részletes útmutatójában felsorolt, egymástól nem 
elkülöníthető célkitűzéseknek megfelelő projektben kell ismertetni. Azok a pályázatok, amelyek átfogó 
projekt nélküli egy vagy több tevékenységre vonatkoznak, nem jogosultak támogatásra. 

A projektek időtartama legalább 18 hónap, és legfeljebb 36 hónap. A tevékenységeknek 2011. január 1. és 
2011. március 31. között kell megkezdődniük. 

4. Odaítélési feltételek 

A pályázatokat/támogatásra jogosult projekteket a következő kritériumok alapján értékelik: 

— a tartalom jelentősége, különös tekintettel a pályázat kiterjedésére és vonatkozására (30 %), 

— a partnerségek közti tartós és operatív jellegű együttműködés kialakítására és megvalósítására javasolt 
konkrét módszerek, eszközök és eljárások minősége (20 %), 

— a partnerség minősége (20 %), 

— a projekt munkatervének és ütemtervének, valamint a valorizációs tervnek a minősége (a célkitűzések és 
a javasolt eszközök egyértelműsége és megfelelősége) (15 %), 

— a költségvetés egyértelműsége és a munkatervvel való összeegyeztethetősége, továbbá a költség-haszon 
arány (15 %).
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5. Költségvetés 

A támogatott projektek társfinanszírozására szánt becsült teljes összeg 2 millió EUR. 

Az egyes támogatások összege 50 000 és 300 000 EUR között van. 

Az Ügynökség pénzügyi támogatása nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 75 %-át. 

Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet. 

6. Benyújtási határidő 

A pályázatok beküldésének határideje 2010. július 16. A határidő után benyújtott nyomtatványokat 
figyelmen kívül fogják hagyni. 

A pályázatokat a következő címre kell elküldeni: 

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 

Kizárólag a megfelelő nyomtatványon benyújtott, helyesen kitöltött (a pályázat 1., 2. és 3. része), keltezéssel 
ellátott, kiegyensúlyozott költségvetést (bevétel/kiadás) bemutató, a kért mellékleteket (ideértve a pályázó 
működési és pénzügyi kapacitását igazoló dokumentumot) mellékelő, négy példányban megküldött (egy 
eredetinek nyilvánított példány és három hitelesített másolat) és a pályázó szervezet nevében jogi kötele
zettség vállalására felhatalmazott személy által aláírt pályázatok kerülnek elfogadásra. 

A papír alapú változaton kívül a pályázat mellékletek nélküli, elektronikus változatát (pályázati nyomtat
vány, pénzügyi táblázatok, eskü alatt tett nyilatkozat) is el kell küldeni a következő e-mail címre: EACEA- 
ECVET@ec.europa.eu a fent megadott határidő lejárta előtt. 

A faxon vagy kizárólag e-mailben benyújtott pályázatok nem kerülnek elfogadásra. 

7. További információk 

A részletes útmutató a pályázati űrlapokkal együtt a következő internetes címen található meg: 

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

A pályázatokat a rendelkezésre bocsátott nyomtatványon kell benyújtani, és minden kért mellékletet és 
információt tartalmazniuk kell.
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