EUROPOS KOMISIJA
Kvietimas teikti paraiškas – EAC/A04/2018
Programos „Erasmus+“
Profesinio mokymo mobilumo chartija
1. Įvadas
Šis kvietimas teikti paraiškas yra pagrįstas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami
sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (tekstas
svarbus EEE).
Komisijos priimtoje programos „Erasmus+“ 2019 m. darbo programoje (C6572)
numatyta PM mobilumo chartija, kuri bus teikiama įstaigoms, aktyviai ir sėkmingai
organizuojančioms kokybišką profesinio mokymo institucijų moksleivių ir darbuotojų
mobilumą.
2. Pagrindiniai faktai
Vienas iš programos „Erasmus+“ tikslų yra plėtoti kokybišką mobilumą profesinio
mokymo srityje ir remti programos „Erasmus+“ šalių profesinio mokymo įstaigų
veiklos tarptautinį matmenį.
Nuo 2002 m. vykdomu Kopenhagos procesu siekiama modernizuoti profesinį
mokymą ir didinti jo patrauklumą, taip pat plėtoti Europos masto metodus,
pavyzdžiui, intensyvesnį tarptautinį mobilumą, didesnį skaidrumą ir kvalifikacijų
pripažinimą bei bendrą šio sektoriaus tarptautiškumą, taip prisidedant prie tikros
europinės darbo rinkos kūrimo.
3. Tikslai ir aprašymas
Programos „Erasmus+“ PM mobilumo chartija siekiama paskatinti institucijas, kurios
organizuodamos profesinio mokymo institucijų moksleivių ir darbuotojų mobilumą
yra pasiekusios kokybiškų rezultatų, toliau plėtoti savo europines tarptautiškumo
strategijas. Tokiomis strategijomis remiamas mokymasis kitoje programos
„Erasmus+“ šalyje, į mokymo programas įtraukiant kokybišką mobilumo veiklą. Šios
strategijos taip pat padeda siunčiančiosioms organizacijoms plėtoti tarptautinius
ryšius, pavyzdžiui, kuriant tinklus su kitų šalių institucijomis, skatinant užsienio kalbų
mokymą(si) ir taikant platesnį negu nacionalinio masto požiūrį į profesinį mokymą.
Tarptautiškumo proceso rezultatas turėtų būti pagerėję siunčiančiųjų organizacijų
pajėgumai organizuoti besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumą, kartu atlyginant už
mobilumo kokybę, ją skatinant ir toliau plėtojant.
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Turintiems PM mobilumo chartiją nuo 2020 m. gali būti taikoma supaprastinta tvarka
teikti paraiškas pagal 2020 m. programos „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą, kuriuo
skatinamas profesinio mokymo institucijų moksleivių ir darbuotojų mobilumas.
Programos „Erasmus+“ kvietimas teikti paraiškas ir 2020 m. programos „Erasmus+“
vadovas bus paskelbtas 2019 m. rudenį.
Pažymėtina, kad PM mobilumo chartijos suteikimas nereiškia tiesioginio
finansavimo ir neužtikrina finansavimo pagal 1 pagrindinį veiksmą, kuriuo
skatinamas profesinio mokymo institucijų moksleivių ir darbuotojų mobilumas.
3.1. Galiojimas
PM mobilumo chartija suteikiama visam programos „Erasmus+“ įgyvendinimo
laikotarpiui.
Reguliariai vykdoma programos stebėsena ir PM mobilumo chartijos turėtojo
nuolatinis atitikimas reikalavimams.
Jeigu pasibaigus „Erasmus+“ programos laikotarpiui naujoje programoje bus
taikomos PM mobilumo chartijos, nacionalinė agentūra turi teisę pratęsti chartijos
galiojimą jas turinčioms institucijoms visam programos laikotarpiui laikydamasi
šiame kvietime nustatytų reikalavimų bei kitų papildomų Nacionalinės agentūros
nustatytų reikalavimų.
3.2. Kitos galimybės dalyvauti programoje „Erasmus+“
Norint dalyvauti programos „Erasmus+“ PM mobilumo veikloje, PM mobilumo
chartija nėra privaloma. Programoje „Erasmus+“ numatytoje PM srities mobilumo
veikloje taip pat gali dalyvauti institucijos dalyvaujančios pirmą kartą, mažesnės ir
mažiau patirties turinčios institucijos bei kitos organizacijos, kurios gali nesiekti PM
mobilumo chartijos, bet norėtų dalyvauti tarptautinėje PM mobilumo veikloje. Šios
organizacijos gali teikti mobilumo projektų finansavimo paraiškas įprastu būdu pagal
1 pagrindinį veiksmą, kuriuo skatinamas profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir
darbuotojų judumas, kaip nurodyta programos „Erasmus+“ vadove.
Pareiškėjai dalyvavę šiame kvietime, tačiau negavę PM mobilumo chartijos turi
teisę teikti PM mobilumo paraiškas vėlesniais etapais, kaip nurodyta programos
„Erasmus+“ vadove.
4. Tinkamumo kriterijai
4.1. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Paraiškas dėl PM mobilumo chartijos gali teikti pavienės profesinio mokymo įstaigos
arba nacionaliniai mobilumo konsorciumai, su sąlyga, kad:
– kai paraišką teikia pavienė profesinio mokymo įstaiga: pareiškėjas turi būti PM
organizacija, įsisteigusi Programos šalyje, siunčianti besimokančius asmenis ir
darbuotojus į užsienį;
– kai paraišką teikia nacionalinis PM konsorciumas: pareiškėjas turi būti nacionalinio
konsorciumo koordinatorius. Koordinatoriumi gali būti bet kuris nacionalinio PM
konsorciumo narys. Konsorciumą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai, t. y.
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dalyvaujančios organizacijos. Visi konsorciumo nariai turi būti iš tos pačios
Programos šalies ir turi būti nurodyti teikiant paraišką. Nacionaliniam konsorciumui
priklausančios siunčiančiosios organizacijos turi būti organizacijos, teikiančios
profesinio mokymo paslaugas ir siunčiančios besimokančius asmenis ir darbuotojus
į užsienį.
Konsorciumai gali būti jau įsisteigę ar suburti neoficialiai, gali būti ir nauji.
Kiekviena siunčiančioji PM organizacija ir toliau lieka atsakinga už mobilumo
kokybę, turinį ir pripažinimą. Reikalaujama, kad kiekvienas konsorciumo narys su
konsorciumo koordinatoriumi pasirašytų susitarimą, kuriame būtų nurodyti
konkretūs jų vaidmenys, atsakomybės sritys ir administracinė bei finansinė
struktūra; bendradarbiavimo sąlygose nustatomi tokie dalykai kaip mobilumo
laikotarpių parengimo, kokybės užtikrinimo ir tolesnės susijusios veiklos
mechanizmai.
Konsorciumo atveju kartu su paraiškomis PM mobilumo chartijai gauti pateikiami
įgaliojimai, kurie bus taikomi visoms finansavimą gavusioms paraiškoms.
4.2. Reikalavimus atitinkantys dalyviai
Dalyvaujančioji organizacija gali būti:


bet kokia valstybės įstaiga arba privati organizacija veikianti profesinio mokymo
srityje (PM paslaugų teikėja), arba



bet kokia valstybinė ar privati organizacija, veikianti darbo rinkoje (įmonė).

Tai, pvz., gali būti tokios organizacijos:
 profesinio mokymo mokykla arba centras;
 valstybinė arba privati, mažoji, vidutinė arba didelė įmonė (įskaitant
socialines įmones);
 socialinis partneris arba kitas profesinio gyvenimo atstovas, įskaitant
prekybos rūmus, amatų arba prekybos asociacijas ir profesines sąjungas;
 vietos, regiono ar nacionalinio lygmens valstybinė įstaiga;
 mokslinių tyrimų institutas;
 fondas;
 mokykla, institutas, švietimo centras (bet kokio lygmens, nuo ikimokyklinio
iki vidurinio ugdymo, įskaitant suaugusiųjų švietimą);
 ne pelno organizacija, asociacija, NVO;
 institucija, teikianti profesinio orientavimo, konsultavimo ir informavimo
paslaugas;
 institucija, atsakinga už profesinio mokymo srities politiką.
Visos dalyvaujančios organizacijos turi būti įsisteigusios Programos šalyje:
a) Europos Sąjungos valstybėse narėse;
b) ELPA ir EEE šalyse: Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje,
c) buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir Turkijoje.
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4.3. Papildomi tinkamumo kriterijai
a) Paraiška teikiama šalies, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti organizacija ar
konsorciumas, nacionalinei agentūrai;
b) paraiška teikiama oficialiai nurodyta elektronine forma;
c) užpildoma visa paraiškos forma, kai reikia, įskaitant ir priedus;
d) forma pildoma viena iš oficialiųjų ES kalbų, išskyrus paraiškas, teikiamas
ELPA ir EEE šalių ir šalių kandidačių nacionalinių agentūrų. Šios paraiškos
gali būti parengtos pareiškėjo šalies valstybine kalba;
e) paraiška pateikiama iki nurodyto termino.
5. Paraiškų atmetimo kriterijai
Atmetimo kriterijais siekiama neleisti programoje dalyvauti pareiškėjams, kurių
padėtis kelia abejonių dėl jų būsimos veiklos ir faktinio pajėgumo sėkmingai ir
reguliariai vykdyti mobilumo veiklą, už kurią suteikiama „Erasmus+“ PM mobilumo
chartija.
Todėl pareiškėjai, užpildę paraiškas, pateikia sąžiningumo deklaraciją, kuria
patvirtina, kad nėra patekę į jokią iš Finansinio reglamento1 136–140 straipsniuose
ir /arba 141 straipsnyje nurodytų situacijų, pasirašydami atitinkamą formą, kuri yra
kvietimo teikti paraiškas „Programos „Erasmus+“ PM mobilumo chartija“ dalis. Šią
formą galima rasti adresuhttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2019erasmus-vocational-education-and-training-mobility-charter_en.
Kriterijus atitinkantys pareiškėjai turi iki atitinkamos nacionalinės agentūros nurodyto
laiko pateikti galiojančius dokumentus, įrodančius, kad jie nėra patekę nė į vieną iš
kvietime teikti paraiškas nurodytų situacijų, dėl kurių jų kandidatūra gali būti
atmesta.
Jei galiojantys dokumentai, kuriais grindžiama sąžiningumo deklaracija, nebus
išsiųsti iki nustatyto termino, nacionalinės agentūros gali atsisakyti suteikti PM
mobilumo chartiją.
6. Atrankos kriterijai, skyrimo kriterijai ir įvertinimas
6.1. Atrankos kriterijai:
a) pareiškėjai privalo/turi būti įvykdę bent tris PM mobilumo projektus pagal
2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą programą ir (arba) programą
„Erasmus+“.
Visas konsorciumas arba kiekviena atskira jam priklausanti organizacija turi
būti įvykdę bent tris PM mobilumo projektus pagal 2007–2013 m. Mokymosi
visą gyvenimą programą ir (arba) programą „Erasmus+“.
b) visų trijų paskutinių užbaigtų projektų biudžeto panaudojimo vidurkis turi būti
ne mažesnis kaip 80 proc.
1

Regulation (EU, EURATOM) 2018/1046 of The European Parliament And Of The Council of 18 July 2018
on the financial rules applicable to the general budget of the Union
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Viso konsorciumo arba kiekvienos atskiros jam priklausančios organizacijos
visų trijų paskutinių užbaigtų projektų biudžeto panaudojimo vidurkis turi būti
ne mažesnis kaip 80 proc.
6.2. Skyrimo kriterijai:
Paraiškos dėl PM mobilumo chartijos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:
6.2.1. Patirties tarptautinio PM mobilumo srityje, susijusios su kvietimo teikti
paraiškas tikslais, svarba – ne daugiau kaip 30 balų (iš 100)
Pastaba. Jei paraišką teikia nacionalinis mobilumo konsorciumas, bus vertinamas
visas konsorciumas arba kiekvienas pavienis narys pagal šiuos kriterijus::
a) Paraišką teikiančios organizacijos patirtis vykdant tarptautinius PM
mobilumo projektus ir ankstesnių tarptautinių mobilumo projektų atitiktis
organizacijos dydžiui ir strateginis organizacijos požiūris į tarptautinę
veiklą;
b) ankstesnių projektų įgyvendinimo lygis, vertinant valdymo kokybę, dalyvių
pasitenkinimą, kompetencijos pripažinimą, „Leonardo da Vinci“ sertifikato
naudojimą ir kt.);
c) ankstesnės PM mobilumo veiklos ir strategijų įsipareigojimas siekti
kokybės ir ilgalaikės raidos.
6.2.2. Europos tarptautiškumo strategijos aktualumas: institucijos strategija,
raida ir PM tarptautinio mobilumo įsipareigojimai – ne daugiau kaip 40 balų (iš
100)
Pastaba. Jei paraišką teikia nacionalinis mobilumo konsorciumas, bus vertinamas
visas konsorciumas arba kiekvienas pavienis narys pagal šiuos kriterijus:
a) Aiškaus, veiksmingo ir kokybe grindžiamo požiūrio į tvarų europinį
tarptautiškumą, įskaitant tarptautinį mobilumą, vystymą skatinimas;
b) siūlomos ilgalaikės tarptautinio mobilumo veiklos plėtotės strategijos
aiškumas, nuoseklumas ir aktualumas;
c) veiklos aplinkos, mokymo programos plėtotės ir atitinkamų būsimų profesinių
gebėjimų poreikių darbinėje aplinkoje aspektai institucijos strategijoje;
d) veiksmų plano, kuriuo siekiama tarptautiškumo strategijos tikslų, kokybė;
e) atvykstančių ir išvykstančių besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo
struktūrinė integracija ir, prireikus, sąsajos su mokymo programomis;
f) artimiausių penkerių metų plėtros planų realistiškumas atsižvelgiant į
ankstesnių tarpvalstybinio PM mobilumo projektų rezultatus.

6.2.3. Organizaciniai klausimai ir kokybės valdymas – ne daugiau kaip 30 balų
(iš 100)
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Pastaba. Jei paraišką teikia nacionalinis mobilumo konsorciumas, bus
vertinamas visas konsorciumas arba kiekvienas pavienis narys pagal šiuos
kriterijus:
a) Paraišką teikiančios organizacijos bendro mobilumo valdymo, įskaitant
vidaus valdymo struktūrą, žmogiškuosius išteklius ir mobilumo veiklos
organizavimą pradedant pasirengimu ir baigiant pripažinimu, sklaida ir
įvertinimu, kokybė;
b) ilgalaikio įsipareigojimo užbaigti mobilumo veiklos ciklą apimtis ir trukmė;
c) įsipareigojimo užtikrinti kokybišką valdymą mastas, itin daug dėmesio
skiriant žmogiškiesiems ištekliams, tvariai struktūrai, dalyvaujančių
organizacijų bendradarbiavimui ir ryšių palaikymui;
d) numatomos organizacinės ir mobilumo veiklos raidos pristatymas ir atitiktis
Europos tarptautiškumo strategijos pobūdžiui ir kokybei;
numatomų reguliaraus savo veiklos vertinimo ir mobilumo kokybės
gerinimo priemonių tinkamumas.
6.3. Vertinimas
Kad būtų suteikta PM mobilumo chartija, būtina surinkti ne mažiau kaip 50 proc.
balų pagal kiekvieną iš trijų kriterijų, o bendras balų skaičius turi būti ne mažesnis
kaip 70 (iš 100). Nesurinkus šio balų skaičiaus PM mobilumo chartija nebus
suteikta.
7. Paraiškų teikimo procedūra
Pareiškėjų prašoma pateikti paraiškas internetu tos šalies, kurioje įsisteigusi
paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai naudojant tinkamą elektroninę
formą ir pridedant visus prašomus priedus.
Daugiau informacijos ir paraiškos forma galite rasti Nacionalinės agentūros
interneto svetainėje:
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na
7.1. Gairės ir parama pareiškėjams
Paraiškos formos pildymo instrukcijas pareiškėjai gali rasti šio kvietimo paraiškos III
priede.
Profesinio mokymo paslaugų teikėjai tarptautinio bendradarbiavimo strateginio
planavimo gairių bei patarimų praktinį vadovą gali rasti IV priede.
8. Informavimas apie atrankos rezultatus
Atitinkama nacionalinė agentūra praneš visiems pareiškėjams, ar jiems bus
(ne)suteikta PM mobilumo chartija.
Sėkmingai atranką įveikusiems pareiškėjams nacionalinės agentūros suteiks ir
pasirašys PM mobilumo chartiją. Paraiškos teikėjas turės chartiją pasirašyti ir
paskelbti savo interneto svetainėje.
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Orientacinis tvarkaraštis
Etapai

Data ir laikas arba
orientacinis
laikotarpis

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

2018 m. gruodžio mėn.

Paraiškų pateikimo terminas

2019 m. gegužės 16 d.
12 val. Vidurio Europos
laiku

Vertinimo laikotarpis

2019 m. birželio
rugpjūčio mėn.

–

Informacija pareiškėjams pateikiama ir PM mobilumo 2019 m. rugsėjo mėn.
chartija suteikiama ne vėliau kaip
pabaigoje.
9. Viešinimas
Siekiant viešinti PM mobilumo chartijos gavėjus Europos įmonėms, ieškančioms
besimokančiųjų iš aukštus kokybės standartus taikančių institucijų, Komisija ir
nacionalinės agentūros savo interneto svetainėse paskelbs šią informaciją apie PM
mobilumo chartijos gavėjus:
– organizacijos pavadinimas;
– organizacijos interneto svetainės adresas;
– su organizacijos mobilumo veikla susiję sektoriai.
Nacionalinio mobilumo konsorciumo atveju, yra skelbiama ta pati informacija apie
pareiškėjo ir kitų konsorciumo narių organizacijas.
10. Asmens duomenų tvarkymas
Asmens duomenis nacionalinės agentūros tvarko vadovaujantis Regulation (EU)
2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by
the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of
such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No
1247/2002/EC; , bei, kur taikytina, vadovaujantis tos šalies, kurioje teikiama
paraiška, nacionaliniais teisės aktais dėl asmens duomenų apsaugos.

11. Ataskaitų teikimas ir stebėsena
11.1. Ataskaitų teikimas
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Pasibaigus paskutinės mobilumo sutarties galiojimui PM mobilumo chartijos
turėtojai privalės pateikti ataskaitą apie tarptautiškumo strategijos įgyvendinimą ir
chartijos poveikį.
Jei pratęsiamas chartijos galiojimo laikotarpis po „Erasmus+“ programos laikotarpio,
chartijos turėtojų bus paprašyta pateikti tarpinę ataskaitą ir galutinę ataskaitą
pasibaigus būsimo programos laikotarpio paskutinės mobilumo sutarties galiojimui.
Jei nacionalinė agentūra paprašys, chartijos turėtojo ataskaitoje turės būti pateikta
peržiūrėta tolesnio laikotarpio tarptautiškumo strategija.
11.2. Stebėsena
Organizacijos, kurioms suteikta PM mobilumo chartija, turi laikytis kokybės
standartų; jas stebės programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros. Minėti
standartai nustatyti Europos kokybės mobilumo chartijos dokumente, kuris
pridedamas prie šio kvietimo teikti paraiškas ir kuris turi būti pasirašomas sudarant
kiekvieną PM mobilumo dotacijos susitarimą.
Europos
kokybės
mobilumo
chartijos
dokumentą
galima
rasti:
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c
11085_en.htm
Kalbant apie stebėseną, PM mobilumo chartijos turėtojus nacionalinės agentūros
gali stebėti, atlikti patikras vietoje arba sistemines patikras šiose chartijos
įgyvendinimo srityse:
a) mobilumo veiklos valdymas ir praktinis vykdymas;
b) organizuotų mobilumo kokybė;
c) tarptautinės strategijos įgyvendinimas ir plėtra.
Per visą PM mobilumo chartijos ciklą, programos „Erasmus+“ nacionalinės
agentūros gali rengti teminės stebėsenos vizitus ir kviesti PM mobilumo chartijos
turėtojus į posėdžius su nacionalinėmis agentūromis ir kitais suinteresuotaisiais
subjektais.
12. PM mobilumo chartijos pakeitimai ir atėmimas
12.1. Nacionalinio mobilumo konsorciumo, kuriam suteikta PM mobilumo
chartija, sudėties pokyčiai
Apie bet kokį siūlomą konsorciumo sudėties pakeitimą būtina pranešti raštu; jam turi
iš anksto pritarti konsorciumui PM mobilumo chartiją suteikusi nacionalinė agentūra.
Teisinė bet kokio konsorciumo sudėties pakeitimo priemonė yra PM mobilumo
chartijos priedas, kurį turi pasirašyti abi šalys iki jo įsigaliojimo.
Būtina laikytis šių reikalavimų:
- kad būtų įtrauktas naujas narys, reikalingas koordinatoriaus ir naujojo nario
pasirašytas įgaliojimas ir visų kitų narių sutikimo raštai, pasirašyti jų teisinių atstovų
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ar asmenų paskirtų ryšiams. Koordinatorius turėtų persiųsti šiuos dokumentus
nacionalinei agentūrai kartu su pakeitimo prašymu;
- naujo nario priėmimui turi pritarti atitinkama nacionalinė agentūra, patikrinusi, kaip
laikomasi tinkamumo, leidimo dalyvauti, taip pat šiame kvietime teikti paraiškas
paskelbtų atrankos ir skyrimo kriterijų;
- jeigu kuris nors konsorciumo narys nori pasitraukti iš konsorciumo, koordinatorius
turi pateikti rašytinį paaiškinimą, o besitraukiantis bendras dotacijos gavėjas –
teisinio atstovo pasirašytą pasitraukimo raštą. Kai nebėra vykdomi būtiniausi šiame
kvietime teikti paraiškas paskelbti reikalavimai, atitinkama nacionalinė agentūra
pasilieka teisę priimti sprendimus dėl tolesnio PM mobilumo chartijos suteikimo arba
atėmimo.
Pakeitimu negali būti siekiama pakeisti PM mobilumo chartiją, dėl ko galėtų kilti
abejonių dėl sprendimo suteikti chartiją arba būtų pažeistas vienodų sąlygų
pareiškėjams užtikrinimo principas.
12.2. PM mobilumo chartijos atėmimas
PM mobilumo chartija, kuria turėtojai įsipareigoja užtikrinti kokybišką mobilumą..
Nacionalinės agentūros yra atsakingos už tai, kad PM mobilumo chartijos turėtojai
nuolat laikytųsi kokybės standartų.
Prasta kokybė, blogas finansų valdymas, sukčiavimas, maža mobilumo apimtis arba
tarptautiškumo strategijos įgyvendinimo pažangos trūkumas ir (arba) mažėjantis
dėmesys šiai strategijai gali tapti priežastimis, dėl kurių chartija atimama.
Nesilaikymas šio kvietimo teikti paraiškas pirminės atrankos ir skyrimo kriterijų, taip
pat 5 punkto „Paraiškų atmetimo kriterijai“ reikalavimų gali tapti priežastimis, dėl
kurių chartija atimama. Tokiu atveju organizacijos gali ir toliau teikti mobilumo
projektų finansavimo paraiškas įprastu būdu pagal 1 pagrindinį veiksmą, kuriuo
skatinamas profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumas, kaip
nurodyta programos „Erasmus+“ vadove.
Kvietimo teikti paraiškas priedai:
-

I priedas „Erasmus+ VET Mobility Quality Commitment“

-

II priedas „Application form for VET Charter Accreditation“

-

III priedas „Instructions for applicants: how to complete the application form“

-

IV priedas „Go international: Practical Guide on Strategic Internationalisation
in VET“

Jeigu versijos skirtingomis kalbomis nesutampa, vadovaujamasi versija anglų
kalba.
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