
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EACEA/09/10 

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

támogatások odaítélése olyan nemzeti kezdeményezésű projektekhez, amelyek szakoktatási és 
szakképzési rendszerük (EFP) minőségbiztosításának fejlesztésére szolgáló nemzeti megközelítés 
kidolgozására vonatkoznak, valamint előmozdítják és fejlesztik a szakoktatás és szakképzés 

Európai Minőségbiztosítási Referenciakeretének alkalmazását 

(2010/C 85/09) 

1. A pályázat célja és leírása 

Jelen pályázati felhívás célja, hogy támogatást nyújtson a minőségbiztosítási rendszerek fejlesztésére és az 
európai minőségbiztosítási referenciakeret népszerűsítésére és fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégia 
megvalósításáért illetékes szervezetek számára annak érdekében, hogy segítse őket feladatuk végrehajtásában, 
valamint, hogy a szakoktatás és a szakképzés terén érdekelt felek révén minőségbiztosítási kultúrát érvé
nyesítsenek. 

A minőségbiztosítási rendszerek fejlesztésére és az európai minőségbiztosítási referenciakeret népszerűsíté
sére és fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégia megvalósításáért illetékes szervezetek alatt különösen a 
nemzeti referenciapontokat értjük. A kezdeményezéseket követő intézkedések biztosítása érdekében segítik a 
referenciapontokat az illetékes szervezetek bevonásában, valamint a szociális partnerek és valamennyi 
nemzeti és regionális szinten érdekelt fél összefogásában. 

A pályázati felhívás célja, hogy támogatást nyújtson olyan tevékenységekhez, amelyek a referenciakeret 
előmozdítására és fejlesztésére irányulnak. Minden pályázatban kétféle tevékenységnek kell szerepelnie, 
amelyeket ötvözni kell: 

— az európai minőségbiztosítási referenciakeret használatát az országban és országszerte tesztelő/előmoz
dító, a rendszerek és a képzések minőségének javítását célzó konkrét projektek fejlesztése és koordiná
ciója, 

— a politikai fejlődésért felelős illetékes szervezetek fejlesztése és hálózatépítése, valamint különböző szin
teken születő kezdeményezések gyakorlati megvalósítása a szakoktatási és szakképzési rendszerek minő
ségbiztosításának terén. 

2. Támogatható pályázatok 

A következők vehetnek részt a pályázaton: 

— a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról szóló ajánlás 
(2009/C 155/01) végrehajtásáért közvetlenül vagy felügyeleti szerv képviseletén keresztül felelős szer
vezetek, testületek, intézmények és illetékes állami hatóságok, különösen a nemzeti referenciapontok és 
azon intézmények, amelyekhez ezek kapcsolódnak, 

— a szakoktatási és szakképzési rendszerek minőségének ellenőrzése terén illetékes hatóságok (minisztéri
umok, felügyeletek, ügynökségek stb.), amennyiben érdekelt felek a referenciakeret megvalósításában. 

A pályázó szervezetnek és partnereinek minden esetben igazolniuk kell, hogy kellő intézményi legitimitással 
rendelkeznek ahhoz, hogy az Európai Parlament és a Tanács ajánlásának figyelembe vételével szakmai, 
politikai és működési szinten kötelezettségvállalásokat tegyenek, és intézkedéseket hozzanak a szakokta
tással, szakképzéssel és különösen a minőségbiztosítással, pontosabban a referenciakeret tesztelésével, fejlesz
tésével és alkalmazásával kapcsolatban. 

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

HU 2010.3.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 85/17



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, Lichtenstein, 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 

Ennél a pályázati felhívásnál a következő tevékenységek támogathatók: 

— irányelvek kidolgozása a szakoktatási és szakképzési rendszerek, és különösen a képesítési rendszerek 
szintjén különböző folyamatok minőségbiztosítása érdekében, 

— a minőségbiztosítási referenciakeret végrehajtását célzó, különböző érintett szereplők (képzést nyújtók, 
különösen a szakmai alapképzés terén) tekintetében alkalmazandó eszközök és megoldások kialakítása, 

— a szakoktatási és szakképzési rendszerek minőségbiztosítására, és különösen a referenciakeretre vonat
kozó tudatosító tevékenységek (pl. nemzeti és regionális konferenciák, szemináriumok és műhelyek) a 
projektben bemutatásra kerülő, a minőségi kultúra érdekelt felek általi érvényesítését előmozdító 
megfontolt, átgondolt kommunikációs stratégia keretében, 

— tanulmányok az európai minőségbiztosítási referenciakeretet létrehozó ajánlás 2. melléklete egy vagy 
több mutatójának a szakoktatási és szakképzési rendszerekben, nemzeti szinten történő, európai szinten 
az európai szakképzési minőségbiztosítási hálózatban végzett tevékenységekkel összehangolva történő 
megvalósításáról, 

— meglévő vagy kidolgozás előtt álló referenciaeszközök vagy -anyagok (önértékelési útmutatók, minőségi 
eljárás végrehajtására vonatkozó útmutató stb.) terjesztése, 

— szaktanácsadásról vagy a referenciakeret megvalósításáról szóló olyan szemináriumok vagy műhelyek 
szervezése, amelyek célja a minőségbiztosítási kultúra és különösen a referenciakeret érvényesítése, 

— a szakoktatás és szakképzés minőségbiztosítása terén használt eszközök és innovatív gyakorlatok, külö
nösen az ENQAVET hálózat (európai szakoktatási és szakképzési minőségbiztosítási hálózat) keretein 
belül kifejlesztett eszközök megvalósítása, kipróbálása és továbbadása, 

— intézményekből, hatóságokból és illetékes intézményekből álló stabil konzorciumok vagy együttműkö
dési platformok létrehozása vagy megerősítése (közös munkaprogramok létrehozása, együttműködési 
eljárások kialakítása stb.). 

A projektek időtartama legalább 18 hónap, és legfeljebb 24 hónap. A tevékenységeknek 2011. január 1. és 
2011. március 31. között kell megkezdődniük.
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4. Odaítélési feltételek 

A pályázatokat/projekteket a következő kritériumok alapján értékelik: 

1. kritérium: Jelentőség 
A szándék és az előrelátható eredmények jelentősége, ideértve a szereplők hatását és változatosságát, a 
pályázati felhívás célkitűzéseivel összhangban, valamint az Európai Parlament és Tanács ajánlásában megha
tározott minőségbiztosítási referenciakeretre vonatkozó előírásokkal való egységességet – (30 %); 

2. kritérium: A módszertan minősége 
A gyakorlati projektek kidolgozására javasolt módszerek, eszközök és gyakorlati megközelítések minősége, 
ideértve – szükség szerint – a korábbi, a minőségbiztosítás terén végzett munkákra és tanulmányokra való 
hivatkozást, az európai szintet és az eredmények átvihetőségének és fejleszthetőségének vizsgálatát is – 
(30 %); 

3. kritérium: A munkaprogram minősége 
A munkaprogramnak, a projekt ütemtervének és a kiértékelési tervnek a minősége (a célkitűzések egyértel
műsége és a javasolt eszközökkel való összeegyeztethetősége) – (10 %); 

4. kritérium: Költségvetés 
A költségvetés egyértelműsége és a munkatervvel való összeegyeztethetősége, továbbá a költség-haszon 
arány – (10 %); 

5. kritérium: Partnerség 
A partnerek száma, profilja, minősége, legitimitása és kötelezettségvállalási szintje – (10 %); 

6. kritérium: Összekapcsolhatóság 
A partnerek között javasolt munkamódszerek és a partnerség tagjainak hatékony összekapcsolhatósága, a 
fent leírt célkitűzések megvalósításával – (10 %). 

5. Költségvetés 

A támogatott projektek társfinanszírozására szánt teljes összeg 1,2 millió EUR. 

Az egyes projektek támogatására megítélt összeg 50 000 és 200 000 EUR között lesz. 

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/09/10 
Avenue du Bourget 1 
BOU2 2/145 
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.
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A papír alapú változaton kívül a pályázat mellékletek nélküli, elektronikus változatát (pályázati nyomtat
vány, pénzügyi táblázatok, eskü alatt tett nyilatkozat) is el kell küldeni legkésőbb 2010. július 16-ig a 
következő e-mail címre: EACEA-leonardo-da-vinci@ec.europa.eu 

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_eqavet_en.php 

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