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Στις 18 Οκτωβρίου 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, δημοσιεύθηκε η
Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στη Βασική Δράση 3 (Υποστήριξη για
Πολιτικές Μεταρρυθμίσεις) Επιχειρηματικές Συμπράξεις για Εκμάθηση στο Χώρο
Εργασίας (WBL) και Μαθητεία, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. (EACEA
40/2016).
Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ανθρώπων και της αναντιστοιχίας της
ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων, η παρούσα Πρόσκληση αποσκοπεί να γεφυρώσει το
κενό μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, να βελτιώσει τη συνάφεια της
εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αυξήσει την αριστεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρόσκληση
απευθύνεται σε φορείς που είναι θεσμικά και επιχειρησιακά αρμόδιοι να υποβάλουν
προτάσεις Επιχειρηματικών Συμπράξεων για την ανάπτυξη της Εκμάθησης στο Χώρο
Εργασίας (WBL) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, συμβάλλοντας έτσι στην
ικανοποίηση των Συμπεράσματων της Ρίγας για την προώθηση της εκμάθησης στο χώρο
εργασίας σε όλες τις μορφές της, με ιδιαίτερη προσοχή στη μαθητεία μέσω της εμπλοκής
κοινωνικών εταίρων, εταιρειών, επιμελητηρίων και παρόχων ΕΕΚ, καθώς και με την
ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (βλ. MTD 1 για την περίοδο 20152020).
Η εστίαση έγκειται στην περιφερειακή και τοπική διάσταση προκειμένου να παραχθούν
συγκεκριμένα και βιώσιμα αποτελέσματα. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τα
σχέδια είναι 6.000.000€.
Η πρόσκληση περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς τύπους συμπράξεων (Lots):
1. Περιφερειακές και τοπικές συμπράξεις (Lot 1)
Η πρόσκληση υποστηρίζει συμπράξεις μεταξύ (i) ενός παρόχου ΕΕΚ, (ii) μιας ΜΜΕ ή
μεγάλης επιχείρησης (δημόσια ή ιδιωτική) ή επιμελητήριο ή κάποιον άλλον
τομεακό/επαγγελματικό οργανισμό και (iii) μίας τοπικής ή περιφερειακής αρχής. Αυτά τα
σχέδια σκοπό έχουν την ενδυνάμωση των επιχειρηματικών συμπράξεων για εκμάθηση στο
χώρο εργασίας και μαθητεία στην ΕΕΚ σε περιφερειακό και τοπικό πλαίσιο. Η σύμπραξη
πρέπει να περιλαμβάνει έναν οργανισμό εργοδοτών και έναν εργαζομένων (κοινωνικοί
εταίροι) ως συνεργαζόμενοι εταίροι (associated partners).
Η σύμπραξη θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις βασικούς εταίρους (full
partners) από δύο τουλάχιστον διαφορετικές χώρες του προγράμματος Erasmus+.
2. Συμπράξεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ομπρέλα και των εθνικών μελών ή
των συνδεδεμένων οργανισμών (Lot 2)

Η πρόσκληση υποστηρίζει έναν περιορισμένο αριθμό σχεδίων που θα υλοποιηθούν από
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς «Ομπρέλα». Αυτά τα σχέδια σκοπό έχουν να υποστηρίξουν
στοχευμένες και στρατηγικές δραστηριότητες μεταξύ αυτών των οργανισμών «ομπρέλα» σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο και των εθνικών μελών τους ή των συνδεδεμένων οργανισμών
στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των επιχειρηματικών συμπράξεων για εκμάθηση στο χώρο
εργασίας και μαθητεία στην ΕΕΚ σε περιφερειακό και τοπικό πλαίσιο.
Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί (Lot 1 και Lot 2) περιλαμβάνουν: δημόσιες τοπικές
και περιφερειακές αρχές, κοινωνικούς εταίρους (οργανισμοί εργοδοτών και εργαζομένων),
ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις (του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα), βιομηχανικά
επιμελητήρια,
εμπορικά
και
βιοτεχνικά,
ή
παρόμοιους
σχετικούς
τομεακούς/επαγγελματικούς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, σχολεία ΕΕΚ
και φορείς που παρέχουν ΕΕΚ, υπηρεσίες (agencies),κέντρα (συμπεριλαμβανομένου
μεταδευτεροβάθμιας ΕΕΚ), οργανισμούς νεολαίας, συλλόγους γονέων και άλλους σχετικούς
φορείς.
Επιλέξιμες χώρες είναι οι χώρες του προγράμματος Erasmus+ (28 Κράτη Μέλη), οι χώρες τις
ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχνενστάιν και Νορβηγία) και οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες
(Αλβανία, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία).
Για
περισσότερες
λεπτομέρειες
δείτε
:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-andapprenticeships_en
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 18η Ιανουαρίου 2017 στις
12:00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών- 13:00 ώρα Ελλάδος.

