Критериуми за избор на РЦФ
Во вториот чекор од процесот на аплицирање, изборот на успешните конзорциуми и проект
предлози се одвива согласно следниве критериуми за избор:
Концептуални критериуми
•

•

•
•

•

•

Установите за стручна обука (УСО) и здружените претпријатија преземаат заедничка
одговорност за планирање, имплементација и мониторирање на проектот, како и за
предложената програма за кооперативна обука.
Програмите за кооперативна обука финансирани од страна на РЦФ треба да се во
согласност со националните стандарди на занимања и идеално да укажуваат на
подобрувања во однос на усогласеноста со ЕУ стандардите.
Како резултат на финансирањето од страна на РЦФ, во рамките на конзорциумите ќе дојде
до пораст на фазите на обука во претпријатијата.
За време на фазите на обука во компаниите, практикантите ќе се активно вклучени во
работниот процес, а со тоа ќе се стекнат со практични вештини кои се релевантни за
работното место.
Технички експерти од УСО и од партнер претпријатијата заеднички ќе работат на развој и
спроведување на проценка на практичните вештини на практикантите согласно мерките за
кооперативна обука.
Обучувачите и практикантите редовно ќе ги следат и ќе водат евиденција за активностите
и исходите од обуката, а известувањето ќе биде на месечна основа.

Критериуми за амбициозност
•
•
•
•
•
•

Програмите финансирани од страна на РЦФ се осврнуваат на потребата од работна сила
и барањата на работните места, а особено во однос на малите и средни претпријатија.
Концептот за кооперативна обука е иновативен и укажува на план за подобрување на УСО.
Финансираните програми опфаќаат концепт за кариерно насочување и советување на
учениците.
Финансираните програми опфаќаат концепт со кој се осигурува вработување на учениците
по завршувањето на образованието.
Со финансираните програми се опфаќа висок процент на жени и/или ранливи групи како
дел од учениците.
Со финансираните програми се постигнува размена на најдобри практики кај УСО и/или
претпријатијата и односните ученици на регионално ниво.

Критериуми за изводливост
•
•
•
•

Програмите финансирани од страна на РЦФ се раководат согласно критериуми за
ефикасност и тие ефективно придонесуваат кон главните цели на РЦФ.
Концептот за обука на наставници од стручното образование од партнерските УСО и
обучувачи од компаниите е соодветен.
Со концептот на работење и одржување се постигнува одржливо работење и соодветно
ниво на редовно одржување на објектите и опремата за обука.
Бизнис моделот на УСО овозможува доволно и одржливо финансирање на обуката.
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•
•

УСО и претпријатијата ги исполнуваат стандардите на еколошко и општествено уредување
кои се согласно насоките на РЦФ.
Програмите за кооперативна обука финансирани од страна на РЦФ се обврзуваат кон
примената на меѓународни стандарди на занимања.
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