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1. Στόχοι και περιγραφή

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την επαγγελματική κατάρτισης αποτελείται από μια εθνική κοινοπραξία
σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, στην Ισλανδία και τη Νορβηγία, η οποία με τη σειρά της απαρτίζεται από οργανι-
σμούς που ασχολούνται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Επικεφαλής κάθε κοινοπραξίας
είναι ο εθνικός συντονιστής.

Για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων αυτών, η παρούσα πρόσκληση καλεί εθνικές κοινοπραξίες και νευραλ-
γικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ να υποβάλουν σχετικές προτάσεις. Θα επιλεγεί
ένας οργανισμός για κάθε κράτος μέλος, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Η εθνική κοινοπραξία θα συνεργάζεται με
τον εκπρόσωπο του δικτύου ReferNet από κάθε κράτος, και με το Cedefop, στην υλοποίηση και την έγκριση
δραστηριοτήτων.

Γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να επιλεγεί, και να συνάψει τετραετή σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής
σχέσης, ένας επιτυχών (οργανισμός ή κοινοπραξία) σε κάθε μια από τις εν λόγω χώρες για τη σύσταση και διεύ-
θυνση αντιπροσωπευτικού εθνικού δικτύου νευραλγικών οργανισμών στον τομέα της ΕΕΚ. Οι οργανισμοί αυτοί θα
παρέχουν υποστήριξη στο Cedefop και θα υλοποιούν, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους, τις δραστηριό-
τητες που συμφωνούνται για κάθε ετήσιο σχέδιο δράσης (βλέπε παράγραφο 3). Η εκτέλεση της εν λόγω
σύμβασης-πλαισίου υπόκειται σε αναπροσαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Cedefop, βάσει
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Cedefop στο τελευταίο τρίμηνο του 2007.

Παράλληλα με τη θέσπιση του πλαισίου εταιρικής σχέσης, η παρούσα πρόσκληση καλεί τους αιτούντες να προτεί-
νουν σχέδιο δράσης για το 2008.

Οι δραστηριότητες του σχεδίου δράσεως κάθε κοινοπραξίας θα επιλέγονται μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται
στο «πεδίο δραστηριοτήτων». Μολονότι ο επικεφαλής της κοινοπραξίας οφείλει να αποδεικνύει ότι η κοινοπραξία
έχει τη δυνατότητα υλοποίησης όλων τις δραστηριοτήτων που παρατίθενται, πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινοπραξία
δεν χρειάζεται να υλοποιεί όλες τις εν λόγω δραστηριότητες κάθε χρόνο.

Η ετήσια δράση της κοινοπραξίας θα χρηματοδοτείται από ετήσια σύμβαση επιδότησης. Το ύψος της επιδότησης
ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της χώρας και το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται.

2. Προϋπολογισμός και διάρκεια του έργου

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός που διατίθεται για την τετραετή διάρκεια των συμβάσεων-πλαισίων εταιρικής
σχέσης ανέρχεται σε 4 000 000 EUR, ανάλογα με τις αποφάσεις της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το ετήσιο σχέδιο δράσης του 2008 (διάρκεια: 12 μήνες) είναι
925 000 EUR για τα 27 κράτη μέλη, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί με βάση τρεις ομάδες κρατών κατά πληθυσμό:
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— 1η ομάδα χωρών: Κύπρος, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σλοβενία και Ισλανδία.
Ανώτατο ποσό επιδότησης: 22 580 EUR.

— 2η ομάδα χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Νορβηγία. Ανώτατο ποσό επιδότησης:
32 590 EUR.

— 3η ομάδα χωρών: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Ανώτατο ποσό επιδότησης:
42 585 EUR.

Η κοινοτική επιχορήγηση αποτελεί απλώς συμπλήρωμα στη συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά του δικαιούχου
(ή/και των συνδικαιούχων) ή/και των τοπικών, περιφερειακών ή/και ιδιωτικών συνεισφορών στο έργο. Η συνολική
κοινοτική συνεισφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό 70 % των σχετικών δαπανών.

Το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει το συνολικό ποσό του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

3. Κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι αιτήσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης.

3.1. Επιλέξιμοι οργανισμοί

Ο αιτών (επικεφαλής εθνικής κοινοπραξίας) πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

— να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός με νομικό καθεστώς και νομική προσωπικότητα (συνεπώς φυσικά
πρόσωπα, δηλαδή άτομα, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση)·

— η εθνική κοινοπραξία της οποίας είναι επικεφαλής ο αιτών πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της ποικιλο-
μορφίας των ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό επίπεδο·

— να είναι σε θέση να εκτελεί όλες τις δραστηριότητες εντός του πεδίου δραστηριοτήτων που παρατίθενται
λεπτομερώς στην παράγραφο 3 του πλήρους κειμένου της προκήρυξης (συλλογή και ανάλυση πληροφοριών,
έρευνα, τεκμηρίωση και βάσεις δεδομένων, διάδοση και προώθηση).

3.2. Χώρες

Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις από τις ακόλουθες χώρες:

— ΕΕ των 27 (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία,
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία)·

— Νορβηγία και Ισλανδία·

Οργανισμοί που εδρεύουν σε χώρες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις χώρες που παρατίθενται ανωτέρω δεν είναι
επιλέξιμες.

3.3. Επιλέξιμες προτάσεις

Πρέπει να τηρείται η προθεσμία υποβολής και να πληρούνται όλα τα υπόλοιπα επίσημα κριτήρια επιλεξιμότητας
που καθορίζονται στην παράγραφο 13 του πλήρους κειμένου της προκήρυξης.

Το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα να μην λαμβάνει υπόψη προτάσεις οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την
εκπνοή της προθεσμίας. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητά την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών που
απαιτούνται για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

4. Προθεσμία

Οι αιτήσεις για τη σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης ΚΑΙ το σχέδιο δράσης του 2008 πρέπει να αποσταλούν το
αργότερο έως την 14η Σεπτεμβρίου 2007.

Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης του 2008 για την ανάθεση της ειδικής σύμβασης επιδότησης για το 2008 (βλέπε
παράρτημα I του πλήρους κειμένου της προκήρυξης) πρέπει να ξεκινά τον Ιανουάριο του 2008 και να είναι διάρ-
κειας 12 μηνών.
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5. Πρόσθετες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, το έντυπο της αίτησης και τα παραρτήματα διατίθενται στο δικτυακό τόπο
του Cedefop:

http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2.

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης και μπορεί
να υποβληθεί με τη χρήση των εντύπων που παρέχονται.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις αξιολογούνται από επιτροπή κατ' εφαρμογή των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων
που καθορίζονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης. Στην διαδικασία αξιολόγησης καλούνται να συμμετάσχουν
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.

18.7.2007C 164/8 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL


