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(2007/C 164/04)

1. Tikslai ir bendra informacija

Europos informacijos ir sukauptų žinių apie profesinį švietimą bei mokymą tinklą (ReferNet) sudaro kiekvie-
noje valstybėje narėje, taip pat Islandijoje ir Norvegijoje, įsteigti nacionaliniai konsorciumai, kuriuose daly-
vauja profesinio švietimo ir mokymo veiklai atstovaujančios organizacijos. Kiekvienam iš šių konsorciumų
vadovauja nacionalinio konsorciumo vadovas.

Siekiant palengvinti šią veiklą, pagal šį kvietimą teikti paraiškas gali nacionaliniai konsorciumai arba pagrin-
dinės profesinio švietimo bei mokymo veikloje dalyvaujančios organizacijos. Bus išrinkta po vieną paramos
gavėją iš kiekvienos valstybės narės, taip pat Norvegijos ir Islandijos. Šis nacionalinis konsorciumas, įgyven-
dindamas ir įteisindamas savo veiklą, bendradarbiaus su nacionaliniu ReferNet atstovu ir CEDEFOP.

Bendrasis šio kvietimo teikti paraiškas tikslas — išrinkti kiekvienos valstybės geriausios paraiškos pateikėją ir
su juo (viena organizacija arba vienu konsorciumu) pasirašyti ketverių metų trukmės pagrindų partnerystės
susitarimą, pagal kurį bus įkurtas ir valdomas reprezentacinis nacionalinis konsorciumas, sudarytas iš pagrin-
dinių profesinio švietimo ir mokymo srities organizacijų, siekiant paremti CEDEFOP ir kartu su konsorciumų
partneriais vykdyti metiniame veiklos plane numatytus darbus (žr. 3 skirsnį). ReferNet pagrindų partnerystės
susitarimo įgyvendinimas gali keistis, atsižvelgiant į metinės darbo programos pakeitimus, kuriuos CEDEFOP
administracinė valdyba savo sprendimu patvirtins paskutinįjį 2007 m. ketvirtį.

Šio kvietimo teikti paraiškas dalyviai turės ne tik pasirašyti pagrindų partnerystės susitarimą, bet ir pasiūlyti
2008 m. veiklos planą.

Kiekvieno konsorciumo veiklos plane numatyta veikla bus atrenkama iš veiklos rūšių, kurių sąrašas patei-
kiamas dalyje „Veiklos sritys“. Nors konsorciumo lyderis privalo įrodyti, kad konsorciumas yra pajėgus
vykdyti visų šiame sąraše minimų rūšių veiklą, reikėtų pažymėti, kad konsorciumas kiekvienais metais turės
vykdyti ne visų išvardytų rūšių veiklą.

Konsorciumo metinė veikla bus finansuojama pagal kiekvienais metais pasirašomą specialią dotacijos sutartį.
Dotacijos suma priklausys nuo šalies dydžio ir konsorciumo veiksmų (veiklos rūšių).

2. Biudžetas ir projekto trukmė

Atsižvelgiant į Biudžeto institucijos sprendimus, visiems ketveriems pagrindų partnerystės susitarimų galio-
jimo metams yra skirtas 4 000 000 EUR biudžetas.

Bendras 2008 m. metinei veiklai (projekto trukmė — 12 mėn.) skirtas biudžetas yra 925 000 EUR — šios
lėšos bus paskirstytos 27 ES valstybėms narėms, Islandijai ir Norvegijai.

Bendra biudžeto suma bus paskirstyta trims valstybių grupėms, sudarytoms pagal šių valstybių gyventojų
skaičių:
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— 1 valstybių grupė: Kipras, Estija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Slovėnija ir Islandija. Didžiausia
dotacijos suma: 22 580 EUR.

— 2 valstybių grupė: Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Graikija, Vengrija, Airija, Nyderlandai,
Portugalija, Rumunija, Slovakija, Švedija ir Norvegija. Didžiausia dotacijos suma: 32 590 EUR.

— 3 valstybių grupė: Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Ispanija, Jungtinė Karalystė. Didžiausia dotacijos
suma: 42 585 EUR.

Bendrijos dotacija yra finansinė parama, skirta paramos gavėjo ir (arba) bendrų paramos gavėjų išlaidoms
padengti. Ši parama tik papildo paties gavėjo gautą finansinę paramą ir (arba) vietos, regiono, nacionalinę ir
(arba) privačią paramą. Bendra Bendrijos paramos suma negali viršyti 70 proc. visų reikalavimus atitinkančių
išlaidų.

CEDEFOP pasilieka teisę nepaskirstyti viso turimo biudžeto.

3. Tinkamumo kriterijai

Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios atitiks paraiškų tinkamumo kriterijus.

3.1. Reikalavimus atitinkančios organizacijos

Norintis dalyvauti kvietime teikti paraiškas pareiškėjas (nacionalinio konsorciumo vadovas) turi atitikti šiuos
reikalavimus:

— būti viešoji arba privati organizacija, turinti teisinį ir juridinio asmens statusą (vadinasi, fiziniai asmenys,
t. y., pavieniai asmenys, paraiškų teikti negali);

— vadovauti nacionaliniam konsorciumui, kurio sudėtis atspindėtų valstybės suinteresuotųjų šalių įvairovę;

— gebėti vykdyti visų rūšių veiklą, nurodytą šio kvietimo teikti paraiškas viso teksto 3 skirsnyje (informa-
cijos kaupimas ir analizė, moksliniai tyrimai, dokumentai bei duomenų bazės, sklaida ir skatinimas).

3.2. Reikalavimus atitinkančios valstybės

Priimamos šių valstybių paraiškos:

— 27 ES valstybių narių (Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Kipro, Čekijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Prancū-
zijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyder-
landų, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės);

— Norvegijos ir Islandijos;

organizacijų, įsteigtų kitose šalyse nei minėtosios valstybės.

3.3. Reikalavimus atitinkantys pasiūlymai

Būtina laikytis pasiūlymų pateikimo termino ir visų kitų oficialių tinkamumo kriterijų, nurodytų kvietimo
teikti pasiūlymus išsamaus teksto 13 skirsnyje.

CEDEFOP pasilieka teisę nevertinti pasiūlymų, kurie terminui pasibaigus tebėra neišsamūs. Jis taip pat pasi-
lieka teisę prašyti papildomos informacijos, kurios reikia norint priimti galutinį sprendimą dėl finansinės
paramos suteikimo.

4. Galutinė paraiškų pateikimo data

Paraiškas dėl pagrindų partnerystės susitarimo sudarymo IR 2008 m. veiklos planą reikia nusiųsti CEDEFOP
ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo 14 d.

Siūlomo 2008 m. veiksmų plano, kuriuo remiantis numatoma pasirašyti specialią 2008 m. dotacijos sutartį
(žr. kvietimo teikti paraiškas viso teksto I priedą), pradžia turi būti 2008 m. sausio mėn., trukmė — 12
mėn.
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5. Išsamesnė informacija

Išsamią informaciją apie šį kvietimą teikti paraiškas, paraiškos formą ir priedus rasite CEDEFOP tinklavietėje
adresu

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

Paraiškos turi būti parengtos laikantis visame kvietimo tekste nustatytų reikalavimų ir pateiktos naudojant
oficialias paraiškos formas.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis skaidrumo ir vienodų sąlygų taikymo principais.

Visas reikalavimus atitinkančias paraiškas vertins komitetas, remdamasis viso kvietimo teksto versijoje
apibrėžtais kiekybiniais bei kokybiniais susitarimų sudarymo kriterijais. Vertinimo procese bus kviečiami
dalyvauti išorės ekspertai.
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