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CEDEFOP

INVITAȚIE DE DEPUNERE DE PROPUNERI DE PROIECTE — GP/D/ReferNet-FPA/001/07

ReferNet — Rețeaua europeană de referință și expertiză în educație și formare profesională (VET)

(2007/C 164/04)

1. Obiective și descriere

Rețeaua europeană de referință și expertiză în VET (ReferNet) cuprinde un consorțiu național în fiecare stat
membru, Islanda și Norvegia, constituit din organizații din domeniul VET. Fiecare consorțiu este condus de
un lider numit la nivel național.

Pentru a facilita aceste activități, prin prezenta procedură consorțiile naționale sau organizațiile principale
implicate în VET sunt invitate să depună propuneri de proiecte. Pentru fiecare stat membru, Norvegia și
Islanda se selectează un singur beneficiar. Consorțiul național va coopera cu reprezentantul ReferNet la nivel
național și Cedefop pentru punerea în aplicare și validarea acestor activități.

Obiectivul general al acestei invitații este de a selecta și de a încheia un acord cadru de parteneriat, pe o
durată de patru ani, cu un solicitant declarat câștigător (o organizație sau un consorțiu) în fiecare dintre țările
eligibile pentru constituirea și conducerea unui consorțiu reprezentativ la nivel național de organizații cheie
în domeniul VET pentru susținerea Cedefop și desfășurarea, împreună cu partenerii consorțiilor, a activită-
ților convenite în fiecare an printr-un plan de acțiune anual (a se vedea secțiunea 3). Punerea în aplicare a
acordului cadru de parteneriat ReferNet este supusă adaptării, în urma deciziei adoptate de Consiliul de
conducere al Cedefop în ultimul trimestru al anului 2007, privind Programul de lucru anual.

Pe lângă instituirea parteneriatului cadru, această invitație impune, de asemenea, solicitanților să propună un
plan de acțiune pentru 2008.

Activitățile cuprinse în planul de acțiune al fiecărui consorțiu vor fi selectate dintre cele enumerate în „dome-
niul de aplicare al activităților”. Deși liderul de consorțiu trebuie să demonstreze că respectivul consorțiu este
capabil să desfășoare toate activitățile enumerate, trebuie precizat faptul că nu toate activitățile enumerate
trebuie să fie desfășurate de către consorțiu în fiecare an.

Acțiunea anuală a consorțiului va fi finanțată printr-un acord de subvenționare specific încheiat în fiecare an.
Subvenția va fi variabilă în funcție de mărimea țării și de acțiunea (setul de activități) desfășurate.

2. Bugetul și durata proiectului

Bugetul estimativ disponibil pentru o perioadă de patru ani, durata acordurilor cadru de parteneriat, se ridică
la 4 000 000 EUR, în funcție de deciziile Autorității bugetare.

Bugetul total disponibil pentru acțiunea anuală 2008 (durata proiectului: 12 luni) este de 925 000 EUR
pentru cele 27 de state membre, Islanda și Norvegia.

Bugetul total disponibil va fi distribuit pe baza a trei grupuri de țări pe criterii de populație la nivel național:
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— Grupul de țări 1: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovenia și Islanda. Suma maximă
subvenționată: 22 580 EUR.

— Grupul de țări 2: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda,
Țările de Jos, Portugalia, România, Republica Slovacă, Suedia și Norvegia. Suma maximă subvenționată:
32 590 EUR.

— Grupul de țări 3: Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Regatul Unit. Suma maximă subvenționată:
42 585 EUR.

Subvenția comunitară reprezintă o contribuție financiară la costurile beneficiarului (și/sau ale co-beneficia-
rilor) care trebuie suplimentate de contribuția financiară proprie și/sau locală, regională, națională și/sau
privată. Contribuția comunitară totală nu va depăși 70 % din costurile eligibile.

Cedefop își rezervă dreptul de a nu atribui întregul buget disponibil.

3. Criterii de eligibilitate

Vor fi supuse evaluării numai cererile care respectă criteriile de eligibilitate.

3.1. Organizații eligibile

Pentru a deveni eligibil, solicitantul (liderul de consorțiu la nivel național) trebuie să îndeplinească următoa-
rele cerințe:

— să fie o organizație publică sau privată, cu statut juridic și personalitate juridică (prin urmare, persoanele
fizice, însemnând indivizi, nu pot depune cereri),

— să conducă un consorțiu național a cărui structură să reprezinte diversitatea întreprinzătorilor din țara
respectivă,

— să fie capabil să desfășoare toate activitățile cuprinse în domeniul de aplicare detaliat în textul integral al
secțiunii 3 din invitația de depunere de propuneri (colectarea și analiza informațiilor, cercetare, documen-
tare și baze de date, diseminare și promovare).

3.2. Țări eligibile

Sunt eligibile cererile depuse de următoarele țări:

— UE 27 (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania,
Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia,
România, Republica Slovacă, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit),

— Norvegia și Islanda.

Nu sunt eligibile organizațiile înființate în alte țări decât cele enumerate mai sus.

3.3. Propuneri eligibile

Se impune respectarea termenului de depunere și a tuturor celorlalte criterii de eligibilitate oficiale specificate
în secțiunea 13 din textul integral al invitației de depunere de propuneri de proiecte.

Cedefop își rezervă dreptul de a respinge propunerile care nu sunt totuși complete până la termenul limită
de depunere. De asemenea, își rezervă dreptul de a solicita informațiile suplimentare necesare în vederea
luării deciziei finale cu privire la atribuirea ajutorului financiar.

4. Termenul limită

Cererile pentru planul de acțiune AND 2008 privind acordul de parteneriat cadru trebuie transmise până la
data de 14 septembrie 2007 cel târziu.

Planul de acțiune 2008 propus pentru atribuirea acordului de subvenționare specific 2008 (a se vedea textul
integral al anexei I la invitația de depunere de propuneri) trebuie să fie demarat în ianuarie 2008 și să dureze
12 luni.
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5. Informații suplimentare

Caietul de sarcini al invitației de depunere de propuneri de proiecte, formularul cererii de finanțare și anexele
la aceasta sunt disponibile pe pagina internet a Cedefop la următoarea adresă:

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

Cererile trebuie să respecte cerințele prevăzute în textul integral al invitației și să fie depuse prin utilizarea
formularelor oficiale prevăzute în acest sens.

Evaluarea propunerilor se va baza pe principiile transparenței și ale egalității de tratament.

Toate cererile eligibile vor fi evaluate de către o comisie în conformitate cu criteriile cantitative și calitative
de selecție definite în versiunea integrală a invitației. La procedura de evaluare vor fi invitați să participe
experți externi.
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