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A Go&Learn kezdeményezés az EU LLP alapja által támogatott multilaterális
hálózat. Célja egy európai szintű nemzetközi katalógus létrehozása és fenntartása,
amely különböző vállalkozásoknál megvalósított tan-túrákat tartalmaz. Részletes és
naprakész információ a hálózat tagjairól, tevékenységeiről és az elérhető
szolgáltatásokról a projekt hivatalos honlapján : www.goandlearn.eu, valamint a
projektpartnerek saját oldalain érhető el.
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EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA 2011 MULTILATERÁLIS HÁLÓZATOK
517780-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW
A projekt az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum
tartalma kizárólag a szerzők nézeteit tükrözi, a Bizottság nem tartozik felelősséggel
semmiféle, az innen származó információból származó használatért.
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A jelen megállapodás, amelyet a résztvevő országok gazdasági összetételének és
kultúrájának

alaposabb

megismerése

érdekében

kigondolt

szakképzési

szemináriumokat, felfedező látogatásokat és tan-túrákat tartalmazó Go&Learn projekt
„KKV-s Tan-túrák Nemzetközi Katalógusa” keretein belül kötöttek,
szabályozza a G&L Helyi Hálózatirányító Testület tagjai közötti kapcsolatot,
amely a G&L európai projekt alábbi jelenlegi partnerei között jött létre:
Részvényesek
Testület/cég megnevezése
Képviselő neve – Beosztása
Cím
Testület/cég megnevezése
Képviselő neve – Beosztása
Cím
Képző Intézmények
Testület/cég megnevezése
Képviselő neve – Beosztása
Cím
Testület/cég megnevezése
Képviselő neve – Beosztása
Cím
Testület/cég megnevezése
Képviselő neve – Beosztása
Cím
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A Felek megállapodást kötnek:
az LNMB X elnevezésű közös munkacsoport létrehozására, amely a G&L európai
projekt időtartama alatt működik, a projektben meghatározottaknak megfelelően,
követve a projektpartnerek által megállapított szabályokat, amelyeket a projekt
referenciadokumentumai (Koncepció, ENMG Szabályzat, LNMB Szabályzat)
foglalnak össze. A munkacsoport működési területe a _______________________
régió.

A szerződő Felek egyetértenek és megállapodnak az alábbiakban található
bekezdések tartalmát illetően.
1 bekezdés – Felelősségvállalás
A projekt megvalósítása érdekében az LNMB az alábbi operatív feladatokat végzi el:
> LNMB felállítása és a tagok kinevezése;
> részvényesi, képző céges és szakképző intézményi hálózat kiépítése,
> szakképzési szemináriumok, felfedező látogatásokat és tan-túrákat magába foglaló,
helyi katalógus összeállítása,
> a G&L honlap lefordítása, fenntartása és folyamatos frissítése;
> legalább két nemzetközi próbalátogatás megszervezése, végrehajtása;
> a helyi disszeminációs akció terv (local dissemination action plan - DAP)
kidolgozása, végrehajtása;
> a projekt helyi szintű disszeminációs és valorizációs tevékenységeinek
megvalósítása;
> az ENMG-vel, amelynek az LNMB koordinátora jogilag tagja, való kapcsolattartás
és a tevékenységeiben való aktív részvétel;
> a projekt fenntarthatóságához való hozzájárulás, az LNMB működőképességének
biztosítása az európai projekt időtartamának befejeztével is;
> a katalógus megvalósításához szükséges mobilitási tevékenységek pénzügyi
hátterének biztosítása érdekében pályázati tevékenység végrehajtása;
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> az LNMB szervezeti és működési szabályzatának (belépés, kilépés, szavazás,
döntéshozatal, stb.) kidolgozása.
2. bekezdés – Munkacsoport
A munkacsoport, amely a projekt által előírt minimum szervezeti felépítésnek
megfelelően1, az alábbi tagokat foglalja magába:
> koordinációs bizottság (egy tag minden egyes LNMB partner részéről)
> egy bizottsági koordinátor (a koordinációs bizottság tagjai maguk közül választják
ki),
annak érdekében jön létre, hogy meghatározza az intervenciós stratégiákat és
fenntartsa a helyi gazdasági részvényesekkel és az ENMG-vel való kapcsolatot. Az
LNMB bizottsági koordinátora felelős a bizottság meghatározott időnként (legalább
kéthavonta) történő összehívásáért, a katalógus összeállítása, frissítése és a hálózat
következő félévi teendőinek meghatározása érdekében.

Az LNMB iroda tagjainak, azaz:
> az operatív koordinátornak,
> a munkaerő-piaci szakértőnek,
> a tutor/facilitátornak,
> valamint a titkárnak
a feladata a projekt kivitelezéséért előírt próbatevékenység szervezése, az ezzel járó
operatív feladatokkal együtt.
A partnerek által, a fenti tevékenységek elvégzésére kinevezett személyek listáját a
jelen megállapodás melléklete tartalmazza.

1 A G&L Helyi Hálózatirányító Testület – G&L Local Net Maintenance Body (LNMB) esetében a minimális
szervezeti konfiguráció: 1 koordinátor, 1 helyi munkaerő-piaci szakértő, 1 titkár, 1 tutor/facilitátor. Az LNMB-t
két nemzeti partnernek kell létrehoznia, ahol a megvalósításért felelős partner feladata az operatív tevékenységek
végrehajtása, míg a disszeminációs partner feladata a projekt minél szélesebb körben történő elterjesztése. Az
LNMB feladata a G&L képzési egységek helyi katalógusának összeállítása, frissítése és fenntartása.
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3. bekezdés - Költségek
Az LNMB személyi költségeit a projekt különféle, a költségvetésben tervezett
költségtípusai fedezik. Az esetleges további költségek (amelyeket a költségvetés nem
biztosít) a partnerek saját költségeit jelentik.
4. bekezdés – A megállapodás érvényessége
A jelen megállapodás érvényben marad egészen a G&L európai projekt időtartamáig.
Új megállapodást a tagok között a G&L Kereskedelmi Szabályzatban leírtaknak
megfelelően lehet megkötni, amely meghatározza az LNMB szerkezetét és működését
az európai projekt befejeződése után is.
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Go&Learn projekt

KIEGÉSZÍTÉS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT LÉTREJÖTT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ

A jelen kiegészítés integráns részét képezi a fentebb található megállapodási
szerződésnek.
> A bizottság koordinátora

CÉG - név*

> Bizottsági tagok:
-

CÉG - név

-

CÉG - név

-

CÉG - név

-

CÉG - név

> operatív koordinátor
> munkaerő-piaci szakértő
> tutor/facilitátor
> titkár

CÉG - név*
CÉG - név*
CÉG - név*
CÉG - név*

* Az alapító közgyűlés során meghatározandó.
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