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1. Ciele a opis

Súčasťou Európskej siete referencií a odborných vedomostí v oblasti OVP (ReferNet) sú národné konzorciá,
v každom členskom štáte, na Islande a v Nórsku pozostávajúce z organizácií pôsobiacich v oblasti OVP.
Každé konzorcium má na čele vedúceho národného konzorcia.

V záujme uľahčenia tejto činnosti táto výzva vyzýva na predkladanie návrhov od národných konzorcií alebo
kľúčových organizácií pôsobiacich v oblasti OVP. Pre každý členský štát, Nórsko a Island sa vyberie jeden
príjemca. Národné konzorcium bude spolupracovať s národným zástupcom ReferNet a Cedefopom pri reali-
zácii a schvaľovaní činností.

Celkovým cieľom tejto výzvy je vybrať a uzavrieť štvorročnú rámcovú partnerskú zmluvu s jedným
úspešným uchádzačom (jednou organizáciou alebo jedným konzorciom) v každej z oprávnených krajín na
zriadenie a vedenie reprezentačného národného konzorcia kľúčových organizácií v oblasti OVP. Cieľom je
poskytovať podporu Cedefop-u a vykonávať spolu s partnerskými konzorciami činnosti dohodnuté každý
rok v ročnom akčnom pláne (pozri časť 3). Realizácia rámcovej partnerskej zmluvy ReferNet podlieha
prispôsobeniu ročného pracovného programu na základe rozhodnutia správnej rady Cedefop-u v poslednom
štvrťroku 2007.

Okrem zriadenia rámcového partnerstva, táto výzva požaduje od uchádzačov, aby predložili aj akčný plán
na rok 2008.

Činnosti v akčnom pláne každého konzorcia sa vyberú z činností uvedených v „rozsahu činností“. Hoci
vedúci konzorcia musí preukázať, že konzorcium má kapacitu na vykonávanie všetkých uvedených činností,
je potrebné si uvedomiť, že nie všetky uvedené činnosti musia byť vykonávané konzorciom každý rok.

Ročná činnosť konzorcia bude financovaná na základe špecifickej grantovej zmluvy uzatvorenej každý rok.
Grant sa bude líšiť podľa veľkosti krajiny a vykonávanej činnosti (súboru činností).

2. Rozpočet a trvanie projektu

Odhadovaný rozpočet, ktorý je k dispozícii pre štvorročné trvanie rámcových partnerských zmlúv, dosahuje
až 4 000 000 EUR v závislosti od rozhodnutia rozpočtového orgánu.

Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre ročnú činnosť na rok 2008 (trvanie projektu: 12 mesiacov), je
925 000 EUR pre 27 členských štátov, Island a Nórsko.

Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii, sa bude rozdeľovať na základe troch skupín krajín podľa počtu
obyvateľov krajiny:
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— Skupina krajín 1: Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Slovinsko a Island. Maximálna
výška grantu: 22 580 EUR.

— Skupina krajín 2: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko,
Írsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko a Nórsko. Maximálna výška
grantu: 32 590 EUR.

— Skupina krajín 3: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo. Maximálna
výška grantu: 42 585 EUR.

Grant Spoločenstva je finančným príspevkom na náklady príjemcu (a/alebo spoločných príjemcov), ktoré
musia byť doplnené vlastným finančným príspevkom a/alebo miestnymi, regionálnymi a/alebo súkromnými
príspevkami. Celkový príspevok Spoločenstva neprekročí 70 % oprávnených nákladov.

Cedefop si vyhradzuje právo neprideliť celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii.

3. Kritériá oprávnenosti

Žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, budú predmetom hodnotenia.

3.1. Oprávnené organizácie

Aby bol uchádzač (vedúci národného konzorcia) oprávnený, musí splniť nasledujúce požiadavky:

— musí byť štátnou alebo súkromnou organizáciou s právnym postavením a právnou subjektivitou (takže
fyzické osoby – t. j. jednotlivci – nemôžu predkladať žiadosti);

— musí viesť národné konzorcium, ktorého zloženie reprezentuje rôznorodosť účastníkov v rámci krajiny;

— musí byť schopný vykonávať činnosti v rámci rozsahu činností podrobne uvedených v časti 3 úplného
textu výzvy na predkladanie návrhov (zhromažďovanie a analýza informácií, výskum, dokumentácia
a databázy, šírenie a podpora).

3.2. Oprávnené krajiny

Oprávnené sú žiadosti z týchto krajín:

— EÚ 27 (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,
Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo);

— Nórsko a Island.

Organizácie v iných krajinách, ako sú vyššie uvedené krajiny, nie sú oprávnené

3.3. Oprávnené návrhy

Konečný termín na predkladanie návrhov a všetky ďalšie formálne kritériá oprávnenosti špecifikované v časti
13 úplného textu výzvy na predkladanie návrhov musia byť dodržané.

Cedefop si vyhradzuje právo zamietnuť návrhy, ktoré budú do konečného termínu ešte stále neúplné. Vyhra-
dzuje si tiež právo požiadať o ďalšie informácie potrebné na prijatie konečného rozhodnutia o poskytnutí
finančnej podpory.

4. Konečný termín

Žiadosti o rámcovú partnerskú zmluvu a akčný plán na rok 2008 musia byť zaslané najneskôr 14. septem-
bra 2007.

Navrhovaný akčný plán na rok 2008 pre poskytnutie špecifickej grantovej zmluvy na rok 2008 (pozri
prílohu I k úplnému textu výzvy na predkladanie návrhov) sa musí začať v januári 2008, aby trval
12 mesiacov.
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5. Ďalšie informácie

Podrobné špecifikácie výzvy na predkladanie návrhov, formulár žiadosti a jej prílohy sú dostupné na interne-
tovej stránke Cedefopu na adrese:

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

Žiadosti musia spĺňať požiadavky stanovené v úplnom texte výzvy a musia byť predložené na poskytnutých
oficiálnych formulároch.

Hodnotenie návrhov bude založené na princípoch transparentnosti a rovnosti zaobchádzania.

Všetky oprávnené žiadosti bude hodnotiť výbor podľa kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií pre udelenie
grantu definovaných v úplnom znení výzvy. Na účasť v hodnotiacom procese budú prizvaní externí odbor-
níci.
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