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1. Cilji in opis

Evropsko omrežje referenc in strokovnega znanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ReferNet)
združuje nacionalne konzorcije iz vseh držav članic, Islandije in Norveške, ki jih sestavljajo organizacije, ki
delujejo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Vsak konzorcij ima svojega nacionalnega
vodjo.

Ta razpis za zbiranje predlogov nacionalnih konzorcijev in ključnih organizacij na področju poklicnega
izobraževanja in usposabljanja je objavljen v podporo tem dejavnostim. Izbran bo po en prejemnik za vsako
državo članico, Norveško in Islandijo. Nacionalni konzorcij bo pri izvajanju in potrjevanju dejavnosti sode-
loval s predstavnikom nacionalnega omrežja ReferNet in s Cedefopom.

Glavni cilj tega razpisa je izbrati enega uspešnega kandidata (eno organizacijo ali en konzorcij) v vsaki upra-
vičeni državi in z njim skleniti štiriletni okvirni sporazum o partnerstvu z namenom, da se ustanovi in vodi
reprezentativni nacionalni konzorcij ključnih organizacij na področju poklicnega izobraževanja in usposab-
ljanja, ki naj bi podpiral Cedefop in skupaj s partnerji v konzorciju izvajal dejavnosti, ki se vsako leto dolo-
čijo v letnem akcijskem načrtu (glej 3. oddelek). Okvirni sporazum o partnerstvu z ReferNetom se izvaja na
podlagi prilagoditve letnega programa dela v skladu z odločbo upravnega odbora Cedefopa v zadnjem četr-
tletju leta 2007.

V okviru tega razpisa morajo kandidati poleg oblikovanja okvirnega partnerstva predlagati tudi akcijski načrt
za leto 2008.

Dejavnosti v vsakem akcijskem načrtu konzorcija bodo izbrane iz dejavnosti, naštetih v seznamu „področje
dejavnosti“. Čeprav mora vodja konzorcija dokazati, da je konzorcij zmožen izvajati vse dejavnosti iz
seznama, pa velja opozoriti, da konzorciju ni treba vsako leto izvajati vseh dejavnosti iz seznama.

Letna dejavnost konzorcija se bo financirala na podlagi posebnega sporazuma o dodelitvi sredstev, sklenje-
nega vsako leto. Sredstva bodo različno visoka glede na velikost države in dejavnost (sklop dejavnosti), ki se
izvaja.

2. Proračun in trajanje projekta

Ocenjeni proračun za štiriletno trajanje okvirnih sporazumov o partnerstvu znaša 4 000 000 EUR, odvisno
od odločitve proračunskega organa.

Skupna razpoložljiva proračunska sredstva za letne dejavnosti v letu 2008 (trajanje projekta: 12 mesecev)
znašajo 925 000 EUR za 27 držav članic ter Islandijo in Norveško.

Skupna razpoložljiva proračunska sredstva se bodo razdelila med tri skupine držav na podlagi števila prebi-
valcev v državi:
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— 1. skupina držav: Ciper, Estonija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Slovenija in Islandija. Največji znesek
sredstev: 22 580 EUR.

— 2. skupina držav: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Finska, Grčija, Madžarska, Irska, Nizozemska,
Portugalska, Romunija, Slovaška, Švedska in Norveška. Največji znesek sredstev: 32 590 EUR.

— 3. skupina držav: Francija, Nemčija, Italija, Poljska, Španija, Združeno kraljestvo. Največji znesek sredstev:
42 585 EUR.

Skupnost bo sredstva dodelila kot finančni prispevek k stroškom prejemnika (in/ali soprejemnikov), temu pa
je treba dodati še lasten finančni prispevek in/ali lokalne, regionalne, nacionalne in/ali zasebne prispevke.
Celoten prispevek Skupnosti ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov.

Cedefop si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih proračunskih sredstev.

3. Merila upravičenosti

Ocenjene bodo vloge, ki izpolnjujejo vsa merila upravičenosti.

3.1. Upravičene organizacije

Kandidat (nacionalni vodja konzorcija) mora izpolnjevati naslednje zahteve:

— biti mora javna ali zasebna organizacija s pravnim statusom, ki je pravna oseba (kar pomeni, da se ne
morejo prijaviti fizične osebe – posamezniki);

— voditi mora nacionalni konzorcij, ki po sestavi predstavlja različne interesne skupine v državi;

— sposoben mora biti izvajati vse dejavnosti v obsegu, kot je podrobno opisano v 3. oddelku celotnega
besedila razpisa (zbiranje in analiziranje informacij, raziskave, dokumentacijska dejavnost in zbirke
podatkov, razširjanje informacij in promocija).

3.2. Upravičene države

Za upravičene se štejejo vloge iz naslednjih držav:

— EU 27 (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija,
Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija,
Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo);

— Norveška in Islandija.

Organizacije s sedežem v državah, ki niso navedene zgoraj, niso upravičene.

3.3. Upravičeni predlogi

Predlogi morajo biti oddani v roku za oddajo ter izpolnjevati vsa druga formalna merila upravičenosti iz 13.
oddelka celotnega besedila razpisa.

Cedefop si pridržuje pravico, da ne upošteva predlogov, ki po izteku roka še vedno niso popolni. Pridržuje si
tudi pravico, da zahteva dodatne informacije, ki so potrebne za končno odločitev o dodelitvi finančne
pomoči.

4. Rok

Predlogi za okvirni sporazum o partnerstvu IN akcijski načrt 2008 morajo biti poslani najkasneje do
14. septembra 2007.

Predlagani akcijski načrt za leto 2008 za posebni sporazum o dodelitvi sredstev v letu 2008 (glej prilogo I k
celotnemu besedilu razpisa) se mora začeti izvajati januarja 2008 in trajati 12 mesecev.
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5. Dodatne informacije

Podrobnosti o razpisu za zbiranje predlogov, obrazci in priloge so na voljo na spletni strani Cedefopa:

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

Vloge morajo izpolnjevati vse zahteve, navedene v celotnem besedilu razpisa, in biti oddane na predloženih
uradnih obrazcih.

Predlogi bodo ocenjeni v skladu z načeloma preglednosti in enake obravnave.

Odbor bo vse upravičene vloge ocenil na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril za dodelitev, oprede-
ljenih v celotnem besedilu razpisa. K sodelovanju v postopku ocenjevanja vlog bodo povabljeni zunanji stro-
kovnjaki.
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