ЕВРОПСКА КОМИСИЈА
CALL - EAC/A04/2018
Еразмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука (Vocational Education
and Training Mobility Charter)

1. Вовед
Овој посебен Повик е врз основа на (ЕУ) Регулативата број 1288/2013 на Европскиот
Парламент и на Советот од 11 декември 2013 година за основање на „Еразмус +“:
Програма на Унијата за образование, обука, млади и спорт и отповикување на
Одлуките бр. 1719/2006/EC, бр. 1720/2006/EC и бр. 1298/2008/EC.
Работната програма за Еразмус+ за 2019 година C (2018) 6572 одобрена од страна на
Европската Комисија предвидува „Повелба за мобилност за стручно образование и
обука“ акредитирање на тела кои имаат големо искуство во организирање на успешни
високо-квалитетни ВЕТ мобилности за ученици и вработени.
2. Позадина
Една од целите на Програмата е зголемување на квалитетот на мобилноста во рамките
на стручно образовние и обука и поддршка на интернационализација на ВЕТ
организациите на земјите учеснички во програмата Еразмус+.
Од 2002, Копенхашкиот процес се стреми да го модернизира стручното образование и
обука, да го направи попривлечно и да развие пристапи на европско ниво за зголемена
транснационална мобилност, повисока транспарентност и признавање на
квалификациите и општо интернационализирање во секторот, а со тоа да придонесе за
создавање на единствен европски пазар на трудот.
3. Цели и опис
Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука е наменета за
поттикнување на организациите кои веќе имаат докажан квалитет во организирањето на
ВЕТ мобилности на ученици и вработени за понатаму да ги развијат нивните
европски меѓународни стратегии.
Европската интернационализација претставува поддршка на учење во друга европска
земја преку вклучување на активностите од мобилност во наставните програми, како и
развивање на меѓународни пристапи во организацијата испраќач, на пример преку
вмрежување со тела во други земји, промовирање на учење на странски јазици и барање
надвор од националните ВЕТ пристапи.
Процесот на интернационализација треба да резултира со подобрен капацитет на
организациите испраќачи за организирање мобилност на ученици и вработени, а
истовремено да го наградува, промовира и развива квалитетот на мобилноста.
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Стекнувањето на Повелбата за мобилност за стручно образование и обука ќе овозможи
да се аплицира на поедноставен начин за проекти под Еразмус+ Програмата, Клучна
акција 1 мобилност на ВЕТ ученици и вработени почнувајќи од 2020.
Програмскиот водич на Еразмус+ програмата за 2020 година ќе се објави во есен 2019
година.
Имајте предвид дека доделувањето на Повелбата за мобилност за ВЕТ не подразбира
директно финансирање или гаранција за финансирање под Клучна акција 1 мобилност
на ВЕТ ученици и вработени.
3.1 Валидност
Повелбата за мобилност за ВЕТ се доделува за целото времетраење на програмата
Еразмус+ со обврска на носителот да ги почитува поставените услови. Доколку повелбата
за мобилност на стручното образование и обука е поставена како услов за какво било
дејство на апликантите во програмскиот период што следи по Еразмус+, Националната
агенција може да ја продолжи важноста на Повелбата за тој програмски период, во
согласност со барањата утврдени во овој повик, како и сите дополнителни барања како
што е утврдено од страна на Националната агенција.
3.2 Други можности за учество во Еразмус+
Повелбата за мобилност за ВЕТ не е задолжителна за учество во Еразмус+ ВЕТ
мобилностите. Мобилноста за ВЕТ во Еразмус+ е исто така отворена за нови организации
и помали институции како и други тела кои не сакаат да бидат акредитирани, но кои
сепак би сакале да учествуваат во транснационални ВЕТ мобилности. Овие организации
можат да достават апликации за финансирање на проекти за мобилност на вообичаен
начин во рамките на клучна акција 1 ВЕТ мобилност за ученици и вработени, како што
е наведено во Водичот за Еразмус+ програмата.
Не доделувањето на Повелбата не го исклучува правото на организациите за стручно
образование и обука да достават целосна апликација до крајните рокови за
пријавување за мобилност на стручно образование и обука, како што е наведено во
Програмскиот Водич за програмата Еразмус+.

4. Критериуми за квалификување
4.1. Подобни организации

Апликациите за Повелбата за мобилност за ВЕТ можат да се поднесат од страна на
една организација за стручно образование и обука или од национален конзорциум за
мобилност, под услов:
− за апликацирање како индивидуална организација за стручно образование и
обука: Апликантот мора да биде ВЕТ организација со седиште во Програмска
земја, која испраќа свои ученици и вработени во странство;
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− за апликацирање како национален конзорциум за мобилност: Апликантот треба
да биде координатор на национален конзорциум за мобилност. Секој член на
националниот конзорциум за мобилност може да биде координатор.
Конзорциумот треба да се состои од најмалку 3 члена, односно организации
учеснички. Сите членови на конзорциумот мора да бидат од истата Програмска
земја и треба да бидат идентификувани во текот на аплицирањето. Од редот на
членовите на националниот конзорциум за мобилност, организациите испраќачи
мора да бидат организации кои нудат стручно образование и обука и кои ќе
испраќаат ученици и вработени во странство.
Конзорциумот може да биде веќе легално или неформално основан, или може да биде
ново формиран.
Секоја ВЕТ организација испраќач е одговорна за квалитетот, содржината и
признавањето на периодот на мобилноста. Секој член на конзорциумот треба да
потпише договор со координаторот на конзорциумот за да ги одредат улогите и
одговорностите како и административните и финансиските правила/одговорности;
начинот на соработка треба да ги определи механизмите за подготовка, обезбедување
на квалитет и следење на периодот на мобилноста.
4.2. Квалификувани учесници
Учесници можат да бидат:
- Јавни или приватни организации (или нивни подружници или филијали) кои се
активни во областа на стручното образование и обука (дефинирани како
организации за стручно образование и обука); или
- Јавни или приватни организации активни на пазарот на труд.
Учесници можат да бидат:
− Училиште/институција/центар за стручно образование;
− Јавно или приватно, мало, средно или големо претпријатие (вклучувајќи
општествени претпријатија);
− Партнер или друг вид на претставник од работната средина вклучувајќи стопански
комори, занаетчиски/стручни асоцијации и синдикати;
− Јавно тело на локално, регионално или национално ниво;
− Институт за истражување;
− Фондација;
− Училиште/институција/образовен центар (на сите нивоа, од забавиште до високо
средно образование, вклучувајќи и образование на возрасни);
− Непрофитабилна организација, асоцијација, невладина организација;
− Тело кое обезбедува насоки за кариера, професионално советување и
информативни услуги;
− Тело одговорно за политики во областа на стручното образование и обука.
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Секоја организација учесник треба да е основана во Програмската
земја:
a) Земји – членки на ЕУ;
b) ЕФТА – ЕЕП земји т.е. земји кои се членки на Европската слободна трговска
асоцијација и кои припаѓаат на Европскиот економски простор (Исланд, Лихтенштај,
Норвешка);
c) Република Македонија и Турција.
4.3. Дополнителни критериуми за избор
a) Апликацијата се доставува до Националната агенција на земјата во која е основана
организацијата апликант/конзорциумот;
b) Апликацијата се пополнува користејќи го официјалниот електронски формулар
за апликацирање;
c) Формуларот за апликацирање целосно се пополнува, вклучувајќи ги и
прилозите/анексите кога истите се потребни;
d) Формуларот за апликацирање се пополнува со еден од официјалните јазици на
Европска унија, со исклучок на апликациите поднесени до Националните агенции
во земјите на ЕФТА / ЕЕП и земјите кандидати. Овие апликации можат да бидат
пополнети на националниот јазик на апликантот;
e) Формуларот за апликацирање се доставува во наведениот рок.

5. Критериуми за исклучување
Целта на критериумите за исклучување е елиминирање од учество и не доделување на
грант на оние апликанти кои се наоѓаат во ситуација на поттикнување сомнеж за нивното
постоење во иднина и моменталната способност за успешно и редовно имплементирање
на активностите за мобилност за кои е доделена Еразмус+ Повелбата за мобилност за
стручно образование и обука.
Апликантите откога ќе ја комплетираат апликацијата, треба да ја потпишат декларацијата
за чесност (declaration on their honour) која потврдува дека тие не се наоѓаат во ниту една
ситуација спомната во членовите 136-140 и/од 141 од Финансиската регулатива1.
Потпишувањето на овој формулар е дел од формуларот за аплицирање на Повикот за
Еразмус + Повелба за мобилност за стручно образование и мобилност и е достапен на:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2019-erasmus-vocational-education-and-trainingmobility-charter_en

Успешните апликанти треба да обезбедат валидни документирани докази кои
покажуваат дека тие не се дел од критериумите за исклучување од повикот во рокот
определен од страна на Националната агенција.
Доколку декларацијата за чесност не е испратена во рамки на крајниот рок,
Националната агенција може да ја одбие апликацијата за Повелбата за мобилност за
ВЕТ.

РЕГУЛАТИВА (ЕУ, ЕУРОАТОМ) 2018/1046 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРТЛАМЕНТ И СОВЕТ од 18 јули
2018 година за финансиските правила применливи за генералниот буџет на Унијата
1
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6. Критериуми за избор, доделување и оценување
6.1 Критериуми за избор:
a) Апликантите мора да имаат одобрено и завршено најмалку 3 проекти за
мобилност во областа на стручното образование и/или обука од Еразмус+
програмата или од Програмата за Доживотно учење 2007-2013.
Во услови на конзорциум, или истиот како целина или секоја организација
поединечно треб да има завршено најмалку 3 проекти за мобилност од областа
на стручното образование и обука од Еразмус+ програмата и/или од Програмата
за Доживотно учење 2007/2013.
b) Искористеноста на одобрениот буџет за секој од најмалку трите проекти треба да
биде најмалку 80%.
6.2 Критериуми за доделување:
Апликациите поднесени за Повелба за мобилност во областа на стручното обр
азование и обука ќе бидат оценувани според следниве критериуми:
6.2.1. Искуство во транснационални ВЕТ мобилности поврзани со целите на повикот –
30/100 поени
Н.Б. Во случај на национален конзорциум, истиот во целост или пооделно сите негови
членови ќе бидат оценувани по овој критериум:
•

•
•

Степенот до кој организацијата апликант има искуство во транснационални ВЕТ
проекти за мобилност и степенот до кој претходните транснационални проекти за
мобилност се пропорционални на големината на организацијата и описот на
стратешкиот пристап на интернационални активности.
Степенот до кој претходните проекти прикажуваат соодветно ниво на
имплементирање во контекст на квалитет на менаџирање, очекувањата на
учесниците, компетенции, употреба на Леонардо да Винчи сертификати).
Степенот до кој претходните активности и стратегии за мобилност во стручното
образование и обука покажуваат заложба за квалитетен и долгорочен развој.

6.2.2 Релевантноста на Европската стратегија за интернационализација:
институционална стратегија, развој и посветеност на транснационалната мобилност
во областа на стручното образование и обука. – 40/100 поени
Н.Б. Во случај на национален конзорциум, истиот во целост или пооделно сите негови
членови ќе бидат оценувани по овој критериум:
• Степенот до којшто е воведен јасен, автентичен и квалитативен пристап за
развивање на оддржлива Европска интернационализација, влучувајќи ја и
меѓународната мобилност.
• Јасностa, конзистентностa и релевантностa при предлагањето на долгорочна
стратегија во меѓународните активности за мобилност во развој.
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•

Степенот до којшто во институционалната стратегија се земаат предвид работната
средина, развојот на наставните програми и важните вештини коишто во иднина
ќе се бараат во работниот свет.
Квалитетот на планот за дејствување за да се постигнат целите на стратегијата за
интернационализација.
Степенот до којшто мобилноста на новодојдените ученици, учениците што
заминуваат и персоналот е структурално вметната и, каде што е возможно,
поврзана со наставниот план.
Реалистичноста на плановите за развој за наредните пет години земајќи ги предвид
резултатите од претходните проекти на меѓународната ВЕТ мобилност.

•
•
•

6.2.3 Организациски прашања и квалитет на менаџмент -30 /100 поени
Н.Б. Во случај на национален конзорциум, истиот во целост или пооделно сите негови
членови ќе бидат оценувани по овој критериум:
•

Степенот до кој институцијата апликант покажува високо ниво на квалитет за
менаџирање на мобилности, вклучувајќи ја внатрешната управувачка
структура, човечки ресурси и организација на мобилност почнувајќи од
подготовка до дисеминација и евалуација.
• Степенот и времетраењето
на јасната и долгорочната посветеност кон
организацискиот циклус на мобилноста.
• Степенот на посветеност кон подобрување на квалитетот на менаџирање со
акцент на човечки ресурси, одржливи структури и соработка и комуникација меѓу
организациите учеснички.
• Степенот до кој предвидените организациски настани околу мобилноста се
објаснети јасно и се во согласност со природата и квалитетот на Европската
стратегија за интернационализација.
• Соодветноста на предвидените мерки за самооценување и подобрување на
квалитетот на менаџирањето со мобилноста.
6.3 Оценување
Прагот за доделување на Повелба за мобилност во стручното образование и обука е
постигнување на најмалку 50% за секој од трите критериуми и постигнување на најмалку
70 поени од можни 100 поени. Доколку се доделат помалку поени од назначеното,
повелбата за мобилност не се доделува).
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7. Постапка за поднесување на апликации
Апликантите треба да ги достават своите апликации онлајн до Националната агенција од
земјата во која е регистрирана институцијата апликант, употребувајќи ја точната
електронска форма на апликација со бараните анекси.
За повеќе информации и пристап до апликацијата на следниов линк
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na
7.1 Водич и поддршка за апликанти
Апликантите може да најдат инструкции како да го пополнат апликацискиот формулар во
Анекс III од овој повик. Со цел да се обезбедат насоки и совети за стручното планирање на
меѓународна соработка, ВЕТ провајдерите може да најдат практичен водич во Анекс IV.
8. Информации за резултатите од изборот
Сите апликанти ќе бидат информирани за нивното одобрување/одбивање на апликација
од страна на Националната агенција.
На одобрените апликации ќе им биде доделена Повелбата за мобилност во областа на
стручното образование од страна на Националната агенција. Апликантот треба да ја
потпише Повелбата и истата да ја објави на веб страната од институцијата.
Распоред
Фази
Објава на повик
Краен рок за поднесување апликации
Период за евалуација
Информирање на апликантите и доделување на Повелбата
за мобилност

Датум и време или
планиран период
Декември 2018
16 мај 2019 12:00 часот
јуни – август 2019
Крај на септември 2019

9. Јавност
Со цел носителите на Повелбата за мобилност да бидат повидливи за компаниите во
Европа кои бараат обучени лица од организации со високи стандарди за квалитет,
Комисијата и Националните агенции на своите веб-страници ќе ги објават следните
информации за носителите на Повелбата за мобилност:
-

Име на институцијата;
Веб страна на институцијата;
Сектори опфатени со активностите за мобилност на институцијата, онаму каде што
е релевантно.

Во случај на национален конзорциум за мобилност, ќе бидат објавени истите
информации за организацијата апликант и за секој член на конзорциумот.
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10. Обработка на лични податоци
Сите лични податоци ќе се обработуваат од страна на Националната агенција во
согласност со Регулативата (ЕС) бр 2018/1725 на Европскиот парламент и на Советот за
заштита од 23 октомври 2018 на поединци во однос на обработка на личните податоци
од страна на институциите на Европската Унија за слободно пренесување на истите,
тела, канцеларии и агенции и за слободно движење на таквите податоци и за укинување
на Регулативата (Ес) бр. 45/2001 и Одлуката бр. 1247/2002 / ЕС; и каде што е применливо
националното законодавство за заштита на личните податоци од земјата во која е
поднесена апликацијата.
11. Поднесување на извештај и мониторинг
11.1 Поднесување на извештај
На крајот од последниот договор за мобилност на Еразмус + од страна на носителите на
Повелбата за мобилност на стручното образование и обука ќе биде побарано да поднесат
извештај за спроведувањето и развојот на стратегијата за европска интернационализација
и влијанието од Повелбата.
Во случај на продолжување на важноста на Повелбата надвор од програмскиот период на
Еразмус+, од носителите на Повелбата ќе биде побарано да поднесат периодичен и
финален извештај на крајот од последниот договор за мобилност за идниот програмски
период.
По барање на Националната агенција, извештајот на носителот на повелбата треба да
вклучува и стратегија за интернационализација за следниот период.
11.2 Мониторинг
Носителите на Повелбата за мобилност во стручно образование и обука треба да ги
почитуваат стандардите за квалитет и ќе бидат мониторирани од страна на
Националната агенција која ја спроведува програмата Еразмус+.
Релевантните стандарди се дефинирани во Европската повелба за квалитет и мобилност
која е приложена во овој повик и треба да биде потпишана за секој последователен
договор за грант за мобилност на стручното образование и обука.
Европската повелба за квалитет и мобилност може да се најде на следниов линк
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c110
85_en.htm
Носителите на Повелбата за мобилност во областа на стручното образование може да
бидат предмет на мониторинг/проверка на лице место /системска проверка од страна на
Националната агенција за:
•
•
•

менаџирање на активностите
квалитетот на мобилноста
имплементација и развој на меѓународна стратегија
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Во времетраењето на поседување на Повелбата за мобилност во областа на стручното
образование, Националната агенција може да организира тематски мониторинг и да ги
покани носителите на Повелбата на средби со Национални агенции и други заинтересирани
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12. Модификација и затварање на Повелбата за Мобилност за ВЕТ
12.1 Модификација на националниот конзорциум за мобилност кој поседува Повелба за
Мобилност за ВЕТ
Секоја предложена измена во составот на конзорциумот, мора да се докаже во
писмена форма и да се бара претходно одобрение од страна на релевантната
Национална агенција која ја доделила Повелбата за мобилност за ВЕТ на
конзорциумот. Правниот инструмент за било каква измена на составот на
конзорциумот е измена на Повелбата за мобилност за ВЕТ, која мора да биде потпишана
од двете страни пред неговото влегување во сила. Следните барања се неопходни:
- За додавање на нов член е потребно да се достави мандат (договор) потпишан помеѓу
координаторот и новата членка и да се достават писма за прифаќање потпишани од
овластеното лице или контакт лицата на сите други членови од конзорциумот. Истите
треба да бидат испратени до Националната агенција со барање од страна на
координаторот.
- Додавањето на нов член, претставува предмет на договор на релевантната
Национална агенција, по проверка на критериумите за избор, на критериумите за неисклучување, на критериумите за селекција и доделување објавени во овој повик.
- За повлекување на член потребно е да се достави писмено објаснување од страна на
координаторот и писмо за повлекување од страна на членот кој се повлекува од
конзорциумот, потпишан од страна на законскиот застапник. Кога минималните услови
објавени во овој повик повеќе не се исполнуваат, релевантната Национална агенција го
задржува правото да одлучува за продолжување / раскинувањето на Повелбата за
мобилност за ВЕТ.
Амандманот не може да има за цел или ефект правење на промени во Повелбата за
мобилност за ВЕТ која ќе ја доведе во прашање одлуката за доделување на Повелбата или
да биде во спротивност со еднаквиот третман на апликантите
12.2. Престанок на Повелбата за мобилност за ВЕТ
Повелбата за мобилност за ВЕТ ги обврзува носителите да реализираат квалитетни
мобилности. Националните агенции се одговорни за почитување на стандардите за
квалитет на континуирана основа од страна на
носителите на Повелбата за
мобилност за ВЕТ. Лошиот квалитет, лошото финансиско управување, измамите, малиот
број на мобилности, или не напредокот / опаѓањето на фокусот на стратегијата за
интернационализација, би можело да бидат причина за повлекување на Повелбата.
Неуспехот во неисполнувањето на првичните критериуми за исклучување, селекција и
доделување на овој повик, исто така може да бидат причина за повлекување од
Повелбата. Во овој случај, организацијата се уште може да биде квалификувана да
аплицира на вообичаен начин во рамките на клучна акција 1 мобилност на ученици и
вработени, како што е наведено во Програмскиот Водич на програмата Еразмус+.
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Анекси за Повикот:
Анекс 1: Erasmus+ VET Mobility Quality Commitment
Анекс 2: Application form for VET Charter Accreditation
Анекс 3: Instructions for applicants: how to complete the application form
Анекс 4: Go international: Practical Guide on Strategic Internationalisation in VET
Во случај на спротивставени значења меѓу јазичните верзии, англиската верзија
преовладува.
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