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(Bekendmakingen)

BESTUURLIJKE PROCEDURES

CEDEFOP
OPEN UITNODIGING TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — GP/D/ReferNet-FPA/001/07
ReferNet — Europees netwerk voor referentie en expertise in beroepsonderwijs en -opleiding
(2007/C 164/04)
1. Aard en doel van de uitnodiging
Het Europees netwerk voor referentie en expertise in beroepsonderwijs en -opleiding (ReferNet) is opgebouwd uit een nationaal consortium in iedere lidstaat, IJsland en Noorwegen. Een consortium is samengesteld uit organisaties die representatief zijn voor instituten van beroepsonderwijs en -opleiding. Elk consortium staat onder leiding van een nationale coördinator.
Deze uitnodiging roept nationale consortia en sleutelinstellingen in het beroepsonderwijs op tot het indienen
van voorstellen om invulling te geven aan deze activiteiten. Voor elk land (de lidstaten plus Noorwegen en
IJsland) wordt er één begunstigde uitgekozen. Bij het implementeren en valideren van de activiteiten werkt
het nationaal consortium samen met de nationale vertegenwoordiger van ReferNet en Cedefop.
Het algemene doel van deze uitnodiging is om in elk van de in aanmerking komende landen met één succesvolle aanvrager (hetzij een organisatie of een consortium) een kader-partnerschapsovereenkomst met een
looptijd van vier jaar af te sluiten. Doel van die overeenkomst is het opzetten van en leiding geven aan een
representatief nationaal consortium van sleutelorganisaties op het gebied van beroepsonderwijs en
-opleiding. Dit ter ondersteuning van Cedefop en voor het uitvoeren, in samenwerking met de consortiumpartners, van de activiteiten waartoe steeds in een jaarlijks actieplan besloten is (zie paragraaf 3). De raad
van bestuur van Cedefop kan bij de vaststelling van zijn jaarlijks werkprogramma in het laatste kwartaal van
2007 nog wijzigingen aanbrengen in de implementatie van de kaderovereenkomst voor een ReferNet-partnerschap.
Naast de totstandbrenging van een kaderpartnerschap vraagt deze uitnodiging van de aanvragers tevens om
een voorstel voor een actieplan voor 2008.
Elk consortium dient voor zijn actieplan een keus te maken uit de activiteiten die staan opgesomd onder het
kopje „scope of activities”. Hoewel de nationale coördinator moet kunnen aantonen dat zijn consortium in
staat is alle opgesomde activiteiten uit te voeren, zij er op gewezen dat het consortium die niet elk jaar ook
allemaal hoeft uit te voeren.
Voor de uitvoering van het jaarprogramma van het consortium wordt elk jaar een specifieke subsidieovereenkomst afgesloten. Het subsidiebedrag varieert naar gelang van de grootte van het land en het uitgevoerde
programma (reeks activiteiten).
2. Projectduur en -begroting
Het totale beschikbare budget voor de vierjarige looptijd van de kader-partnerschapsovereenkomsten kan
oplopen tot 4 000 000 EUR, afhankelijk van de besluiten van de begrotingsautoriteit.
Het totale beschikbare budget voor het actieplan voor 2008 (duur van het project: 12 maanden) is
925 000 EUR voor de 27 lidstaten, IJsland en Noorwegen.
Het totale beschikbare budget wordt naar rato van de bevolkingsomvang over de landen verdeeld, op basis
van een indeling in drie groepen:
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— Landengroep 1: Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Slovenië en IJsland. Maximaal
subsidiebedrag: 22 580 EUR.
— Landengroep 2: Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije,
Ierland, Nederland, Portugal, Roemenië, Slowakije, Zweden en Noorwegen. Maximaal subsidiebedrag:
32 590 EUR.
— Landengroep 3: Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk. Maximaal subsidiebedrag:
42 585 EUR.
De Gemeenschapssubsidie is een financiële bijdrage in de kosten van de begunstigde (en evt. medebegunstigden) en dient aangevuld te worden met een eigen financiële bijdrage en/of bijdragen van gemeentelijke,
regionale, nationale autoriteiten en privé-instanties. De totale Gemeenschapsbijdrage zal de 70 % van de voor
steun in aanmerking komende kosten niet overstijgen.
Cedefop behoudt zich het recht voor minder dan het totaal beschikbare budget toe te kennen.
3. Ontvankelijkheidscriteria
Alleen aanvragen die voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria komen voor beoordeling in aanmerking.
3.1. In aanmerking komende organisaties
Om voor beoordeling in aanmerking te komen dient de aanvrager (nationaal coördinator consortium) aan
de volgende vereisten te voldoen:
— een publieke of privaatrechtelijke organisatie zijn, met een eigen rechtsvorm en rechtspersoonlijkheid
(daaruit volgt dat natuurlijke personen, d.w.z. individuen, geen aanvraag in kunnen dienen);
— leiding geven aan een nationaal consortium waarvan de samenstelling representatief is voor de diversiteit
onder de belanghebbenden in het land;
— in staat zijn alle activiteiten uit te voeren die vallen onder de terreinen als genoemd in paragraaf 3 van
de volledige tekst van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen (het vergaren en analyseren van
informatie, onderzoek, documentatie, het onderhouden van gegevensbestanden, het verspreiden van
informatie en het ontplooien van promotionele activiteiten).
3.2. In aanmerking komende landen
Aanvragen vanuit de volgende landen komen in aanmerking:
— EU 27 (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden);
— Noorwegen en IJsland;
Organisaties gevestigd in andere dan bovengenoemde landen komen niet in aanmerking.
3.3. In aanmerking komende voorstellen
De indieningtermijn dient in acht genomen te worden en er dient te worden voldaan aan alle overige
formele ontvankelijkheidscriteria, zoals nader aangeduid in paragraaf 13 van de volledige tekst van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen.
Cedefop behoudt zich het recht voor om voorstellen die bij het verstrijken van de indieningtermijn nog
onvolledig zijn terzijde te leggen en om een definitief besluit over het toekennen van financiële steun afhankelijk te maken van aanvullende informatie.
4. Indieningtermijn
Aanvragen voor de kader-partnerschapsovereenkomst EN het actieplan voor 2008 dienen uiterlijk 14
september 2007 ingestuurd te worden.
Om in aanmerking te komen voor uitkering van het bedrag uit de subsidieovereenkomst 2008 (zie daarvoor
bijlage I van de volledige tekst van de uitnodiging) dient het voorgestelde actieplan voor 2008 in te gaan in
januari 2008 en een looptijd van 12 maanden te hebben.
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5. Nadere informatie
De volledige tekst van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen, het aanvraagformulier en zijn bijlagen
zijn te vinden op de website van Cedefop onder het volgende adres:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2
Aanvragen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals geformuleerd in de volledige tekst van de uitnodiging en voor de indiening ervan mogen alleen de daarvoor ter beschikking gestelde officiële formulieren
gebruikt worden.
De beoordeling van de voorstellen zal zich richten naar de principes van transparantie en gelijke behandeling.
Alle in aanmerking komende voorstellen zullen door een commissie beoordeeld worden volgens de kwalitatieve en kwantitatieve toekenningscriteria zoals vastgelegd in de volledige tekst van de uitnodiging. Externe
deskundigen zullen uitgenodigd worden aan de beoordelingsprocedure deel te nemen.
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