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CEDEFOP
VEŘEJNÁ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – GP/D/ReferNet-FPA/001/07
ReferNet – Evropská síť referencí a odborných znalostí pro odborné vzdělávání a přípravu
(2007/C 164/04)
1. Cíle a popis
Evropská síť referencí a odborných znalostí pro odborné vzdělávání a přípravu (ReferNet) se skládá
z národních konsorcií jednotlivých členských států EU, na Islandu a v Norsku. Konsorcia jsou tvořena organizacemi aktivními v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Každé konsorcium je vedeno národním koordinátorem.
V zájmu usnadnění těchto činností se zveřejňuje tato výzva k předkládání návrhů národních konsorcií nebo
klíčových organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Za každý členský stát EU, Norsko
a Island bude vybrán jeden příjemce. Národní konsorcium bude spolupracovat s národním zástupcem
pro ReferNet a s agenturou Cedefop na provádění a validaci těchto činností.
Hlavním cílem této výzvy je vybrat jednoho úspěšného žadatele (jednu organizaci nebo jedno konsorcium)
z každé způsobilé země a uzavřít s ním čtyřletou rámcovou partnerskou dohodu za účelem vytvoření
a vedení reprezentativního národního konsorcia klíčových organizací v oblasti odborného vzdělávání
a přípravy, které bude podporovat Cedefop a provádět s partnery konsorcia činnosti dohodnuté každý rok
v ročním akčním plánu (viz oddíl 3). Provádění rámcové partnerské dohody pro ReferNet podléhá úpravě
ročního pracovního programu na základě rozhodnutí řídící rady agentury Cedefop v posledním čtvrtletí
roku 2007.
Kromě vytvoření rámcového partnerství tato výzva také vyžaduje, aby žadatelé navrhli akční plán na rok
2008.
Činnosti v akčním plánu každého konsorcia budou vybrány z činností uvedených v části „rozsah činností“.
Ačkoliv koordinátor musí prokázat, že konsorcium je způsobilé všechny uvedené činnosti vykonávat, je
třeba upozornit, že ne všechny uvedené činnosti bude muset konsorcium provádět každý rok.
Roční působení konsorcia bude financováno zvláštní grantovou dohodou uzavíranou každý rok. Grant se
bude lišit podle velikosti země a podle prováděných kroků (souboru činností).

2. Rozpočet a doba trvání projektu
Odhadovaný rozpočet, který je k dispozici pro čtyřleté trvání rámcových partnerských dohod, činí
4 000 000 EUR v závislosti na rozhodnutích rozpočtového orgánu.
Celkový rozpočet na rok 2008 (trvání projektu: 12 měsíců) činí pro 27 členských států, Island a Norsko
925 000 EUR.
Celkový rozpočet bude rozdělen na základě tří skupin zemí podle počtu obyvatel:
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— skupina zemí 1: Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Slovinsko a Island. Maximální výše
grantu: 22 580 EUR.
— skupina zemí 2: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko,
Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko a Norsko. Maximální výše grantu:
32 590 EUR.
— skupina zemí 3: Francie, Německo, Itálie, Polsko, Španělsko, Spojené království. Maximální výše grantu:
42 585 EUR.
Grant Společenství je finančním příspěvkem na náklady příjemce (nebo spolupříjemců), který musí doplnit
vlastní finanční příspěvek nebo místní, regionální, národní či soukromé příspěvky. Celkový příspěvek Společenství nepřekročí 70 % způsobilých nákladů.
Cedefop si vyhrazuje právo neposkytnout veškeré prostředky z rozpočtu, který je k dispozici.

3. Kritéria způsobilosti
Žádosti, které splní kritéria způsobilosti, budou podrobeny vyhodnocení.
3.1 Způsobilé organizace
Má-li být žadatel (národní koordinátor) považován za způsobilého, musí splnit tyto požadavky:
— musí být veřejnou nebo soukromou organizací s právním statutem a právní subjektivitou (žádosti tedy
nesmí podávat fyzické osoby – tj. jednotlivci),
— musí vést národní konsorcium, jehož složení představuje rozmanitost zainteresovaných stran v zemi,
— musí být schopen vykonávat všechny činnosti v rozsahu činností rozepsaných v oddíle 3 úplného znění
výzvy k předkládání návrhů (sběr a analýza informací, výzkum, dokumentace a databáze, šíření
a podpora).
3.2 Způsobilé země
Způsobilé jsou žádosti z těchto zemí:
— EU 27 (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo,
Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království),
— Norsko a Island.
Organizace se sídlem v jiných než ve výše uvedených zemích nejsou způsobilé.
3.3. Způsobilé návrhy
Musí být dodržena lhůta pro předložení návrhů a všechna ostatní formální kritéria způsobilosti uvedená
v oddíle 13 úplného znění výzvy k předkládání návrhů.
Cedefop si vyhrazuje právo nebrat v potaz návrhy, které jsou ve stanovené lhůtě stále neúplné. Vyhrazuje si
také právo požádat o dodatečné informace nutné k přijetí konečného rozhodnutí o udělení finanční
podpory.

4. Lhůta
Žádosti o rámcovou partnerskou dohodu A akční plán na rok 2008 musí být poslány nejpozději
14. září 2007.
Navrhovaný akční plán na rok 2008 pro udělení zvláštní grantové dohody na rok 2008 (viz přílohu I
úplného znění výzvy k předkládání návrhů) musí začínat v lednu 2008 a trvat 12 měsíců.
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5. Další informace
Podrobnosti výzvy k předkládání návrhů, formulář žádosti a její přílohy jsou dostupné na internetové stránce
agentury Cedefop na této adrese:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2
Žádosti musejí splňovat požadavky uvedené v úplném znění výzvy a musejí být předkládány
na poskytnutých oficiálních formulářích.
Hodnocení návrhů bude vycházet ze zásad transparentnosti a rovného zacházení.
Všechny způsobilé žádosti vyhodnotí výbor podle kvantitativních a kvalitativních kritérií pro udělení vymezených v úplném znění výzvy. K účasti na hodnotícím postupu budou přizváni externí odborníci.
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