Критериуми за подобност за финансирање од РЦФ
За време на фазата за изразување на интерес, ќе се направи проценка на соодветноста на
предложените проекти наспрема следниве критериуми:
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Конзорциумите за СОО треба да се составени од најмалку една установа за стручна обука (УСО)
и најмалку две претпријатија.
Партнерите од конзорциумот може да се застапени во еден проект предлог по повик.
Со проектите за кооперативна обука поддржани од страна на РЦФ се обезбедуваат места за
обука за најмалку 15 ученици во прва година и 15 ученици во втора година.
Партнерските претпријатија се обврзуваат да обезбедат доволно учење на работното место,
како и капацитети за подучување.
Проектите за кооперативна обука финансирани од страна на РЦФ се отворени за сите етнички
групи.
Координаторите за кооперативните обуки се назначуваат од секој член на конзорциумот.
Конзорциумите обезбедуваат осигурување од незгода за сите практиканти кое е во согласност
со националните регулативи.
Членовите на конзорциумите работат во согласност со Водичите за безбедност и здравје при
работа и еколошко и општествено управување на РЦФ.
Членовите на конзорциумите се согласни да ги објавуваат добрите практики и да го споделуваат
знаењето со засегнатите страни на РЦФ.
УСО кои пристапуваат на конзорциумите се лиценцирани од страна на релевантната национална
управа додека приватните УСО се акредитирани од страна на релевантна национална управа.
Конзорциумите се засновани на партнерства за кооперативна обука кои се документирани со
Договор за соработка помеѓу страните учеснички.
Проектите за кооперативна обука финансирани од страна на РЦФ резултираат со национално
признати квалификации и се во согласност со применливите рамки на национални
квалификации.
Со предложениот проект зголемувањето на бројката на места за обука кај партнерските УСО не
е поголемо од 50%.
Членовите на конзорциумот се согласни да го објават нивниот финансиски статус за време на
фазата на аплицирање.
Конзорциумите имаат добиено писмо за поддршка од релевантна управа со која се потврдува
нејзината заложба за поддршка на УСО за време на имплементацијата на проектот и испораката
на предложената кооперативна обука.
Бараното финансирање е во износ помеѓу 150,000 и 600,000 ЕУР.
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Користење на средства од РЦФ
Со цел да се постигнат целите за јакнење на квалитетот и важноста на пазарот на трудот за СОО, а
истовремено и да се зголеми достапноста на квалификувани работници за претпријатијата, со
грантовата поддршка на РЦФ се предвидени две различни категории, имено финансиски инвестиции и
советодавна поддршка, а е опфатен следниов аспект на активности на кооперативна обука:
•

Финансирање на соодветни капацитети за обука и опрема при УСО со обезбедување на средства
за обнова/проширување на капацитетите за работилниците за обука и/или набавка/поправка на
опремата за обука, но под услов таа опрема и капацитети да се во сопственост на УСО.

•

Инвестирање во практично работно искуство на наставниците за СОО со тоа што на наставниците
кои се директно вклучени во Конзорциумите за СОО им се овозможува да поминат време во
претпријатијата и да ги согледаат организациските и техничките аспекти на изведената работа.

•

Финансирање на педагошката обука на наставниците за СОО и/или обучувачите во компаниите.

•

Набавка/купување на материјали/средства за практична обука при УСО согласно доменот на
кооперативната обука.

•

Покривање на трошоците за потрошни материјали до одреден степен кои се однесуваат на
имплементацијата на планираниот проект за кооперативна обука.

•

Поддршка за сродните аспекти како што се аспектите за безбедност и здравје при работа (БЗР),
обезбедување на соодветни работни услови за учениците од стручните училишта, здружување на
наставниците за СОО и обучувачите во компаниите, како во УСО, така и во нивните претпријатија
соработници (советодавна поддршка).

Следниве активности не се подобни за финансирање од страна на РЦФ:
•

Купувањето на опрема која директно не се однесува на воспоставувањето на нова или
надградба/проширување на постоечката програма за КТ не е подобно.

•

Нема да се финансираат активностите кои УСО веќе ги спроведува. Единствено ќе се поддржуваат
активности со кои се обезбедува нова компонента која носи дополнителна вредност кон програмата
за КТ за вообичаените активности на партнерите.

•

Нема да се поддржуваат вообичаените работни трошоци на УСО или на партнерското претпријатие.
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