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1. Tavoitteet ja kuvaus
Euroopan ammatillisen koulutuksen viite- ja asiantuntijaverkostoon (ReferNet) kuuluu kustakin jäsenvaltiosta
sekä Islannista ja Norjasta kansallinen yhteenliittymä, joka koostuu ammatillista koulutusta edustavista organisaatioista. Kutakin liittymää johtaa kansallinen johtaja.
Toimintojen helpottamiseksi tässä ehdotuspyynnössä pyydetään ehdotuksia ammatilliseen koulutukseen osallistuvilta kansallisilta yhteenliittymiltä tai keskeisiltä organisaatioilta. Kussakin jäsenvaltiossa sekä Norjassa ja
Islannissa valitaan yksi edunsaaja. Kansallinen yhteenliittymä tekee toimintojen toteuttamisessa ja validoinnissa yhteistyötä ReferNetin kansallisen edustajan ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) kanssa.
Tämän pyynnön yleistavoite on valita kussakin hakukelpoisessa maassa yksi menestyksekäs hakija (yksi organisaatio tai yksi yhteenliittymä) ja tehdä tämän kanssa kumppanuudesta neljän vuoden puitesopimus. Tavoitteena on tukea Cedefopia perustamalla ammatillisen koulutuksen alan keskeisistä organisaatioista muodostuva edustava kansallinen yhteenliittymä ja järjestämällä sen johto ja toteuttaa yhteenliittymän yhteistyökumppaneiden kanssa joka vuosi vuotuisessa toimintasuunnitelmassa sovittuja toimintoja (katso jakso 3).
ReferNet-kumppanuudesta tehdyn puitesopimuksen täytäntöönpano riippuu vuotuiseen toimintasuunnitelmaan tehtävästä muutoksesta, josta Cedefopin hallintoneuvosto päättää vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä.
Kumppanuudesta tehtävän puitesopimuksen lisäksi tässä pyynnössä edellytetään, että hakijat ehdottavat
vuoden 2008 toimintasuunnitelmaa.
Kunkin yhteenliittymän toimintasuunnitelmaan valitaan toiminnat niistä toiminnoista, jotka on lueteltu
kohdassa ”toiminta-alat” (scope of activities). Vaikkakin yhteenliittymän johtajan on voitava osoittaa, että
yhteenliittymällä on valmiudet toteuttaa kaikki luetellut toiminnat, on huomattava, että yhteenliittymän ei
tarvitse joka vuosi toteuttaa kaikkia lueteltuja toimintoja.
Yhteenliittymän vuotuinen toiminta rahoitetaan joka vuosi tehtävällä erityisellä tukisopimuksella. Tuki vaihtelee maan koon ja toteutettavien toimintojen perusteella.

2. Budjetti ja hankkeen kesto
Kumppanuudesta tehtävän puitesopimuksen arvioitu budjetti neljän vuoden määräajalle on 4 000 000 EUR,
mikä riippuu budjettivallan käyttäjän päätöksistä.
Käytettävissä oleva kokonaisbudjetti vuoden 2008 vuotuiseen toimintaan (hankkeen kesto: 12 kuukautta) on
925 000 EUR 27 jäsenvaltiota, Islantia ja Norjaa varten.
Käytettävissä oleva kokonaisbudjetti jaetaan kolmelle maaryhmälle maiden väestön perusteella:
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— Maaryhmä 1: Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Slovenia ja Islanti. Enimmäistukimäärä:
22 580 EUR.
— Maaryhmä 2: Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Irlanti, Kreikka, Unkari, Alankomaat, Itävalta, Portugali,
Romania, Slovakia, Suomi, Ruotsi ja Norja. Enimmäistukimäärä: 32 590 EUR.
— Maaryhmä 3: Saksa, Espanja, Ranska, Italia, Puola ja Yhdistynyt kuningaskunta. Enimmäistukimäärä:
42 585 EUR.
Yhteisön tuki on rahoitusosuutta edunsaajan (ja/tai kanssaedunsaajien) kustannuksiin. Sitä on täydennettävä
omalla rahoitusosuudella ja/tai paikallisella, alueellisella, kansallisella ja/tai yksityisellä rahoitusosuudella.
Yhteisön rahoitusosuuden kokonaismäärä ei saa ylittää 70:tä prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
Cedefop pidättää oikeuden olla myöntämättä käytettävissä olevia määrärahoia kokonaisuudessaan.

3. Hakukelpoisuus
Kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset arvioidaan perusteellisesti.
3.1. Hakukelpoiset organisaatiot
Hakijan (kansallisen yhteenliittymän johtajan) on täytettävä seuraavat kelpoisuusvaatimukset:
— julkinen tai yksityinen organisaatio, jolla on oikeudellinen asema ja oikeushenkilöys (näin ollen luonnolliset henkilöt eli yksittäiset henkilöt eivät saa jättää hakemuksia);
— sellaisen kansallisen yhteenliittymän johtaja, jonka kokoonpano edustaa erilaisia sidosryhmiä maan
sisällä;
— kykenevä toteuttamaan kaikki toiminnat, jotka luetellaan yksityiskohtaisesti ehdotuspyynnön täydellisen
tekstin jaksossa 3 (tiedonkeruu ja tietojen analysointi, tutkimus, dokumentointi ja tietokannat, tietojen
levitys ja valistus).
3.2. Hakukelpoiset maat:
Hakemuksia voivat jättää seuraavat maat:
— 27 EU:n jäsenvaltiota (Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska,
Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania,
Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta);
— Islanti ja Norja.
Organisaatiot, jotka ovat sijoittautuneet muihin kuin edellä lueteltuihin maihin, eivät ole hakukelpoisia.
3.3. Hakukelpoiset ehdotukset
Ehdotuspyynnön täydellisen tekstin jaksossa 13 määriteltyjä hakemusten jättämiselle asetettua määräaikaa ja
muita muodollisia kelpoisuusperusteita on noudatettava.
Cedefop pidättää oikeuden hylätä ehdotukset, jotka ovat määräpäivänä epätäydellisiä. Se pidättää myös
oikeuden pyytää tarvittavia lisätietoja, jotta rahoitustuen myöntämisestä voidaan tehdä lopullinen päätös.

4. Määräaika
Kumppanuudesta tehtävää puitesopimusta koskevat hakemukset JA vuoden 2008 toimintasuunnitelma on
lähetettävä viimeistään 14. syyskuuta 2007.
Vuoden 2008 erityisen tukisopimuksen tekemistä varten ehdotetun vuoden 2008 toimintasuunnitelman
(katso ehdotuspyynnön täydellisen tekstin liite I) aloitusajankohdan on oltava tammikuussa 2008 ja sen
keston on oltava 12 kuukautta.

C 164/7

C 164/8

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

5. Lisätietoja
Yksityiskohtaiset tiedot ehdotuspyynnöstä, hakemuslomake ja sen liitteet ovat saatavissa Cedefopin verkkosivustosta seuraavasta osoitteesta:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2.
Hakemuksissa on noudatettava täydellisessä tekstissä asetettuja vaatimuksia, ja ne on toimitettava annetuilla
virallisilla lomakkeilla.
Ehdotusten arvioinnin perustana ovat avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet.
Komitea arvioi kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset ehdotuspyynnön täydellisessä tekstissä määriteltyjen määrällisten ja laadullisten valintaperusteiden mukaan. Arviointimenettelyyn kutsutaan osallistumaan
ulkoisia asiantuntijoita.
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