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II 

(Mededelingen) 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE 
EUROPESE UNIE 

EUROPESE COMMISSIE 

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie 

(Zaak M.9405 — CPF/Itochu/HyLife) 

(Voor de EER relevante tekst) 

(2019/C 349/01) 

Op 9 oktober 2019 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en 
deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening 
(EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar 
worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar: 

— op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze 
website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van 
de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector; 

— in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document 
nr. 32019M9405. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.   

(1) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1. 
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IV 

(Informatie) 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES 
VAN DE EUROPESE UNIE 

RAAD 

Kennisgeving aan de personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 
(GBVB) 2016/1693 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/1721 van de Raad, en van 

Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1717 
van de Raad, betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee 

verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten 

(2019/C 349/02) 

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen die worden genoemd in de bijlage bij Besluit (GBVB) 
2016/1693 van de Raad (1), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/1721 van de Raad (2), en in bijlage I bij Verordening (EU) 
2016/1686 van de Raad (3), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1717 van de Raad (4), betreffende beperkende 
maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten. 

De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat die personen moeten worden toegevoegd aan de lijst van personen, 
groepen, ondernemingen en entiteiten waarop de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/1693 en Verordening 
(EU) 2016/1686 van toepassing zijn. 

De betrokken personen worden erop geattendeerd dat zij bij de in bijlage II bij Verordening (EU) 2016/1686 vermelde 
bevoegde instanties van de betrokken lidstaat of lidstaten een machtiging tot het gebruik van bevroren tegoeden voor 
essentiële behoeften of specifieke betalingen kunnen aanvragen (zie artikel 5 van die verordening). 

De betrokken personen kunnen de Raad verzoeken zijn motivering om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen, mede te 
delen. Dit verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht: 

Raad van de Europese Unie 
Secretariaat-generaal 
RELEX.1.C 
Wetstraat 175 
1048 Brussel 
BELGIË 

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu 

De betrokken personen kunnen te allen tijde, onder overlegging van eventuele bewijsstukken, de Raad verzoeken het besluit 
om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen, te heroverwegen; dat verzoek dient aan bovengenoemd adres te worden 
gericht. In dat verband worden de betrokken personen geattendeerd op de regelmatige evaluatie van de lijst door de Raad 
overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Besluit (GBVB) 2016/1693 en artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1686. Om 
bij de volgende evaluatie te kunnen worden behandeld, dienen verzoeken uiterlijk op 31 juli 2020 te worden ingediend. 

Tevens worden de betrokken personen erop geattendeerd dat zij tegen het besluit van de Raad beroep kunnen instellen bij 
het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 275, tweede alinea, en 
artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.   

(1) PB L 255 van 21.9.2016, blz. 25. 
(2) PB L 262 van 15.10.2019, blz. 64. 
(3) PB L 255 van 21.9.2016, blz. 1. 
(4) PB L 262 van 15.10.2019, blz. 11. 
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Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/1693 
van de Raad en van Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad betreffende beperkende maatregelen 

tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en 
entiteiten, van toepassing zijn 

(2019/C 349/03) 

De aandacht van de betrokkenen wordt gevestigd op onderstaande informatie, overeenkomstig artikel 16 van Verordening 
(EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1). 

De rechtsgronden voor deze verwerking zijn Besluit (GBVB) 2016/1693 (2), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/1721 van 
de Raad (3), en Verordening (EU) 2016/1686 (4), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1717 van de Raad (5). 

De verantwoordelijke voor de verwerking is de afdeling RELEX.1.C in het directoraat-generaal voor Buitenlandse Zaken, 
Uitbreiding en Civiele Bescherming — Relex van het secretariaat-generaal van de Raad (SGR), waarmee contact kan 
worden opgenomen op het volgende adres: 

Raad van de Europese Unie 
Secretariaat-generaal 
RELEX.1.C 
Wetstraat 175 
1048 Brussel 
BELGIË 

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu 

De functionaris voor gegevensbescherming van het SGR kan worden gecontacteerd op: 

Data Protection Officer 

data.protection@consilium.europa.eu 

Het doel van de verwerking is het opstellen en actualiseren van de lijst van personen op wie beperkende maatregelen van 
toepassing zijn in overeenstemming met Besluit (GBVB) 2016/1693, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/1721, en 
Verordening (EU) 2016/1686, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1717. 

De betrokkenen zijn de natuurlijke personen die voldoen aan de criteria voor plaatsing op de lijst als vastgesteld in Besluit 
(GBVB) 2016/1693 en Verordening (EU) 2016/1686. 

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die nodig zijn voor de correcte identificatie van de betrokken 
persoon, de motivering en eventuele andere daarmee verband houdende gegevens. 

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zo nodig worden uitgewisseld met de Europese Dienst voor extern optreden en 
de Commissie. 

Onverminderd de beperkingen uit hoofde van artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725 worden de rechten van de 
betrokkenen, waaronder het recht van toegang, het recht op rectificatie en het recht van bezwaar, uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725. 

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar na het moment waarop de betrokkene is geschrapt van de lijst 
van personen op wie beperkende maatregelen van toepassing zijn of de geldigheidsduur van de maatregel is verstreken, of 
voor de duur van eventueel begonnen gerechtelijke procedures. 

Onverminderd een eventuele voorziening in rechte, een administratief beroep of een buitengerechtelijk beroep, kunnen 
betrokkenen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht indienen overeenkomstig Verordening 
(EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).   

(1) PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39. 
(2) PB L 255 van 21.9.2016, blz. 25. 
(3) PB L 262 van 15.10.2019, blz. 64. 
(4) PB L 255 van 21.9.2016, blz. 1. 
(5) PB L 262 van 15.10.2019, blz. 11. 
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EUROPESE COMMISSIE 

Wisselkoersen van de euro (1) 

14 oktober 2019 

(2019/C 349/04) 

1 euro =   

Munteenheid Koers 

USD US-dollar  1,1031 

JPY Japanse yen  119,40 

DKK Deense kroon  7,4689 

GBP Pond sterling  0,87983 

SEK Zweedse kroon  10,8523 

CHF Zwitserse frank  1,0983 

ISK IJslandse kroon  138,10 

NOK Noorse kroon  10,0463 

BGN Bulgaarse lev  1,9558 

CZK Tsjechische koruna  25,823 

HUF Hongaarse forint  331,44 

PLN Poolse zloty  4,2931 

RON Roemeense leu  4,7546 

TRY Turkse lira  6,5424 

AUD Australische dollar  1,6325 

Munteenheid Koers 

CAD Canadese dollar  1,4576 

HKD Hongkongse dollar  8,6529 

NZD Nieuw-Zeelandse dollar  1,7529 

SGD Singaporese dollar  1,5103 

KRW Zuid-Koreaanse won  1 307,06 

ZAR Zuid-Afrikaanse rand  16,3283 

CNY Chinese yuan renminbi  7,7988 

HRK Kroatische kuna  7,4315 

IDR Indonesische roepia  15 586,80 

MYR Maleisische ringgit  4,6198 

PHP Filipijnse peso  56,899 

RUB Russische roebel  70,8543 

THB Thaise baht  33,529 

BRL Braziliaanse real  4,5395 

MXN Mexicaanse peso  21,2983 

INR Indiase roepie  78,5245   

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers. 
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INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN 

Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 16, lid 4, van Verordening 
(EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor 

de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap 

Wijziging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten 

(Voor de EER relevante tekst) 

(2019/C 349/05)                                                              

Lidstaat Tsjechië 

Betrokken route Brno (Tsjechië)-München (Duitsland) 

Oorspronkelijke datum waarop de openbaredienstverplich
tingen van kracht zijn geworden 

25 maart 2018 

Datum van inwerkingtreding van de wijzigingen 29 maart 2020 

Adres waar de tekst en alle relevante informatie en/of docu
mentatie met betrekking tot de openbaredienstverplichting 
kunnen worden verkregen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
Jihomoravský kraj — Krajský úřad 
Žerotínovo nám. 449/3 
601 82 Brno 
Tsjechië 
Tel. +420 541651338 
Fax +420 541651349 
E-mail: megova.dana@kr-jihomoravsky.cz 
Website: www.kr-jihomoravsky.cz   
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Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 17, lid 5, van Verordening 
(EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor 

de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap 

Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten 
overeenkomstig openbaredienstverplichtingen 

(Voor de EER relevante tekst) 

(2019/C 349/06)                                                              

Lidstaat Tsjechië 

Betrokken route Brno (Tsjechië)-München (Duitsland) 

Looptijd van het contract Bij benadering: 29 maart 2020-28 maart 2024 

Uiterste datum voor de indiening van de offertes 3 februari 2020 

Adres waar de tekst van de aanbesteding en alle relevante 
informatie en/of documentatie met betrekking tot de open
bare aanbesteding en de gewijzigde openbaredienstverplich
ting kunnen worden verkregen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
Jihomoravský kraj — Krajský úřad 
Žerotínovo nám. 449/3 
601 82 Brno 
Tsjechië 
Tel. +420 541651338 
Fax +420 541651349 
E-mail: megova.dana@kr-jihomoravsky-cz 
Website: www.kr-jihomoravsky.cz   
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Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 17, lid 5, van Verordening 
(EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor 

de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap 

Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig 
openbaredienstverplichtingen 

(Voor de EER relevante tekst) 

(2019/C 349/07)                                                              

Lidstaat Estland 

Betrokken route Tallinn (TLL)-Kuressaare (URE) 

Looptijd van het contract 1 april 2020-31 maart 2024 

Uiterste datum voor de indiening van de offertes 1 februari 2020 

Adres waar de tekst van de aanbesteding en alle relevante 
informatie en/of documentatie met betrekking tot de open
bare aanbesteding en de openbaredienstverplichting koste
loos kunnen worden verkregen 

Meer informatie: 
Estonian Road Administration 
Riigihangete talitus 
Teelise 4 
10916, Tallinn 
ESTLAND 
Tel. +372 6119300 
E-mail: INFO@MNT.EE 
Website: 
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/ 
1602749/overview/activities 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436203-2019: 
TEXT:EN:HTML&tabId=0   
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Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 16, lid 4, van Verordening 
(EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor 

de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap 

Vaststelling van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten 

(Voor de EER relevante tekst) 

(2019/C 349/08)                                                              

Lidstaat Estland 

Betrokken route Tallinn (TLL)-Kuressaare (URE) 

Datum waarop de openbaredienstverplichtingen van kracht 
worden 

1 april 2020 

Adres waar de tekst en alle relevante informatie en/of docu
mentatie met betrekking tot de openbaredienstverplichting 
kosteloos kunnen worden verkregen 

Meer informatie: 
Estonian Road Administration 
Riigihangete talitus 
Teelise 4 
10916, Tallinn 
ESTLAND 
Tel. +372 6119300 
E-mail: INFO@MNT.EE 
Website: 
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/ 
1602749/overview/activities 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436203-2019: 
TEXT:EN:HTML&tabId=0   
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V 

(Adviezen) 

BESTUURLIJKE PROCEDURES 

EUROPESE COMMISSIE 

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA 33/2019 

IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA ERASMUS+ 

KA3 — Ondersteuning van beleidshervormingen 

Kenniscentra voor beroepsopleiding 

(2019/C 349/09) 

1. Doelstelling 

Het algemene doel van deze oproep is het ondersteunen van de oprichting en ontwikkeling van transnationale 
samenwerkingsplatformen van kenniscentra voor beroepsopleiding (kenniscentra) om centra die binnen een bepaalde 
lokale context actief zijn, op Europees niveau met elkaar te verbinden. 

Via deze transnationale samenwerkingsplatformen zullen kenniscentra bij elkaar worden gebracht die: 

— betrokken zijn bij dezelfde specifieke sector of bedrijfstak (bv. luchtvaart, e-mobiliteit, gezondheidszorg, toerisme enz.), 
of 

— samen innovatieve methoden ontwikkelen om maatschappelijke, technologische en economische uitdagingen het 
hoofd te bieden (bv. klimaatverandering, digitalisering, kunstmatige intelligentie, doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, integratie van migranten, ondersteuning van leerlingen met een handicap/bijzondere behoeften, 
bijscholing van laagopgeleiden enz.). 

De platformen zullen referentiepunten van wereldklasse vormen voor beroepsopleiding. Ze zullen inclusief zijn en ofwel 
bestaande kenniscentra voor beroepsopleiding uit verschillende landen bij elkaar brengen ofwel het model uitbreiden door 
gevestigde kenniscentra in het ene land te koppelen aan partners in andere landen voor de ontwikkeling van de kenniscentra 
in hun lokale ecosysteem en daarmee bij te dragen aan de “opwaartse convergentie” van beroepsonderwijs en -opleiding 
(Vocational education and training — VET) van topkwaliteit. 

De kenniscentra voor beroepsopleiding zullen een bottom-up-benadering van kwaliteit hanteren, waarbij VET-instellingen 
zich snel kunnen aanpassen aan veranderende lokale behoeften aan vaardigheden. Het doel van de centra is om een reeks 
lokale/regionale partners, zoals aanbieders van initieel en voortgezet beroepsonderwijs en -opleiding, instellingen voor 
tertiair onderwijs zoals toegepaste wetenschappen aan universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen, 
wetenschapsparken, bedrijven, sociale ondernemingen, kamers en bijbehorende verenigingen, sociale partners, raden voor 
sectorvaardigheden, beroeps-/sectorale verenigingen, nationale en regionale autoriteiten en ontwikkelingsinstanties, 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening enz., bij elkaar te brengen. 

Er moet worden aangetoond dat een project tot doel heeft: 

— op zowel lokaal als transnationaal niveau sterke en duurzame relaties op te bouwen tussen de VET-gemeenschap en 
bedrijven, waarbij het contact wederzijds is en voor beide partijen voordeel oplevert, en 

— activiteiten te integreren, reflexieve relaties tot stand te brengen tussen de verschillende activiteiten en diensten, en 

— sterk te zijn verankerd in bredere kaders van regionale ontwikkeling, innovatie en/of slimme specialisatiestrategieën. 
Daarbij kan het gaan om bestaande strategieën (die duidelijk moeten worden beschreven) of om strategieën die in het 
kader van het project worden ontwikkeld (waarbij moet worden beschreven welke bijdrage het project levert aan deze 
strategieën). 
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2. Partnerschappen 

De partnerschappen moeten bestaan uit ten minste acht volwaardige partners uit minimaal vier landen die deelnemen aan 
het programma Erasmus+ (waaronder ten minste twee lidstaten van de Europese Unie). 

Van elk land moeten de volgende actoren betrokken zijn: 

a) ten minste één bedrijf, bedrijfstak of sectorvertegenwoordiger (bv. kamers of handelsverenigingen), en ). 

b) ten minste één aanbieder van beroepsonderwijs en -opleiding (op secundair en/of tertiair niveau (1) 

Eén van de bovenstaande partners is de coördinerende organisatie, die namens het partnerschap een aanvraag doet voor de 
Erasmus+-subsidie. 

De verdere samenstelling van het partnerschap moet de specifieke aard van deze oproep weerspiegelen. 

Landen die deelnemen aan het programma Erasmus+ zijn: 

— de 28 lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, 
Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Verenigd Koninkrijk (2); 

— de bij het programma aangesloten niet-EU-landen: IJsland, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, 
Turkije. 

Organisaties uit landen die deelnemen aan het programma Erasmus+ en/of uit partnerlanden (3) kunnen betrokken partners 
zijn, mits wordt aangetoond dat hun deelname van toegevoegde waarde is voor het kenniscentrum voor beroepsopleiding. 
In verband met het contractbeheer worden betrokken partners, uit landen die deelnemen aan het programma of uit 
partnerlanden, niet als projectpartners beschouwd en ontvangen zij geen financiering. Hun betrokkenheid bij en rol 
binnen het project en de verschillende activiteiten moet echter duidelijk worden omschreven. 

3. Activiteiten 

De activiteiten moeten van start gaan op 1 oktober 2020 of 1 november 2020. De looptijd van de projecten is vier jaar. 

Kenniscentra voor beroepsonderwijs worden gekenmerkt door een systemische benadering, waarmee VET-instellingen een 
actieve bijdrage leveren aan de creatie van ecosystemen voor vaardigheden, samen met een breed scala aan lokale/regionale 
partners. Van deze kenniscentra wordt verwacht dat ze veel meer doen dan alleen het aanbieden van beroepsonderwijs van 
hoge kwaliteit. 

Kenmerkend voor kenniscentra voor beroepsopleiding is een in drie clusters gegroepeerde reeks activiteiten (zie punt 2.2 
van de richtlijnen voor aanvragers). 

Het project moet relevante resultaten opleveren in verband met: 

— ten minste drie activiteiten in verband met Cluster 1 — Lesgeven en leren, en 

— ten minste drie activiteiten in verband met Cluster 2 — Samenwerking en partnerschap, en 

— ten minste twee activiteiten in verband met Cluster 3 — Beheer en financiering. 

Deze lijst is niet uitputtend; aanvragers mogen andere activiteiten opnemen. Zij moeten echter wel aantonen dat die 
activiteiten bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de oproep en het tegemoetkomen van vastgestelde 
behoeften. Ook moeten ze als een samenhangende reeks activiteiten worden overwogen en gepresenteerd. 

EU-brede hulpmiddelen moeten op ieder relevant punt worden toegepast binnen de projecten. 

(1) Het mag bij aanvragen echter niet uitsluitend gaan om activiteiten gericht op leerlingen op tertiair niveau; in aanvragen met de nadruk 
op VET op tertiair niveau (EKK-niveau 6 t/m 8) moet ten minste één ander VET-niveau voorkomen op EKK-niveau 3 t/m 5. 

(2) Voor aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk: Wees u ervan bewust dat u gedurende de gehele looptijd van de subsidie aan de 
subsidiabiliteitscriteria moet voldoen. Indien het Verenigd Koninkrijk tijdens de projectperiode uit de EU treedt zonder met de EU een 
overeenkomst te hebben gesloten waarin met name wordt vastgelegd dat Britse aanvragers in aanmerking blijven komen, wordt de 
EU-financiering aan u stopgezet (terwijl u indien mogelijk blijft deelnemen) of moet u het project overeenkomstig artikel II.17.3.1, 
onder a), van de subsidieovereenkomst verlaten. 

(3) De partnerlanden van Erasmus+ staan vermeld in punt 6.2 van de richtlijnen voor aanvragers. 
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Ook moet de insteek zijn de projecten een inclusieve dimensie te geven door maatregelen op te nemen waarmee — met 
name via innovatieve en geïntegreerde benaderingen — diversiteit, gedeelde waarden, (gender)gelijkheid, non-discriminatie 
en sociale inclusie worden gestimuleerd, ook voor mensen met bijzondere behoeften/minder mogelijkheden. 

Er zal in het bijzonder worden gelet op digitale vaardigheden, die steeds belangrijker worden voor alle banenprofielen op de 
gehele arbeidsmarkt, en op vaardigheden ter ondersteuning van de overgang naar een circulaire en groenere economie, om 
tegemoet te komen aan de opkomende professionele behoefte aan groene vaardigheden en duurzame ontwikkeling. 

In aanvragen moet een actieplan voor de lange termijn worden opgenomen voor de geleidelijke invoering van projectre
sultaten na afloop van het project. Dit plan moet gebaseerd zijn op langdurige partnerschappen tussen aanbieders van 
onderwijs en opleiding en belangrijke stakeholders uit het bedrijfsleven op het geëigende niveau. Het moet de vaststelling 
van passende beheerstructuren omvatten, alsook plannen met het oog op schaalbaarheid en financiële duurzaamheid. 
Daarnaast moet het waarborgen dat het werk van de platformen voldoende zichtbaar is en in brede kring wordt verspreid. 

De activiteiten moeten plaatsvinden in landen die deelnemen aan het programma Erasmus+. 

4. Toekenningscriteria 

In aanmerking komende aanvragen worden op grond van de volgende criteria beoordeeld: 

1. relevantie van het project (maximaal 35 punten — minimumdrempel 18 punten); 

2. kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van het project (maximaal 25 punten — minimumdrempel 13 punten); 

3. kwaliteit van het projectconsortium en de samenwerkingsregelingen (maximaal 20 punten — minimumdrempel 11 
punten); 

4. impact en verspreiding (maximaal 20 punten — minimumdrempel 11 punten). 

Om voor financiering in aanmerking te komen moeten aanvragen minimaal 70 punten (van in totaal 100 punten) behalen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de noodzakelijke drempel voor elk van de vier toekenningscriteria. 

5. Begroting 

De totale begroting die bestemd is voor de medefinanciering van projecten, wordt geraamd op maximaal 20 miljoen EUR. 
De financiële bijdrage van de EU kan niet hoger zijn dan 80 % van de totale subsidiabele kosten. 

De maximale subsidie van de EU per project is 4 miljoen EUR. 

Het Agentschap behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen uit te keren. 

6. Termijn voor het indienen van aanvragen 

Aanvragen moeten uiterlijk op 20 februari 2020 om 17.00 uur (Belgische tijd) worden ingediend met gebruikmaking van 
het juiste officiële aanvraagformulier (eForm) en opgesteld in een van de officiële EU-talen. 

7. Volledige informatie 

De richtslijnen en het elektronische aanvraagformulier zijn beschikbaar op het volgende internetadres: https://eacea.ec. 
europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en 

Aanvragen moeten aan alle voorwaarden van de richtlijnen voldoen.   
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