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1. Цели и описание

Европейската мрежа за справки и експертни съвети в областта на ПОО (ReferNet) се състои от национален
консорциум във всяка държава-членка на ЕС, Исландия и Норвегия, съставен от организации, представящи
професионалното образование и обучение (ПОО). Всеки консорциум се води от лидер на национално ниво.

За да се подкрепи дейността на мрежата отправяме покана за представяне на предложения към национални
консорциуми или организации, работещи в сферата на ПОО. За всяка държава-членка, Норвегия и Исландия
ще бъде избран един бенефициент. Националният консорциум ще работи съвместно с националния предста-
вител на ReferNet, и със Cedefop в прилагането и валидирането на дейностите.

Общата цел на настоящата покана е да се направи подбор и да бъде сключено 4-годишно рамково спора-
зумение за партньорство с един избран кандидат (една организация или един консорциум) за всяка една от
страните, които отговарят на изискванията, като той ще създаде и управлява представителен национален
консорциум от главните организации работещи в сферата на ПОО, с цел да подкрепя Cedefop и да изпълнява,
заедно с партньорите на консорциума, дейности, одобрявани ежегодно в годишен план за действие (вж.
раздел 3). Изпълнението на рамковото споразумение за партньорство за ReferNet подлежи на адаптация
според промени в годишната работна програма с рещение на управителния съвет на Cedefop през последното
тримесечие на 2007 г.

В допълнение към установяването на рамковото партньорство, настоящата покана изисква от кандидатите да
представят и план за действие за 2008 г.

Дейностите във всеки от плановете за действие следва да бъдат избрани сред тези, изброени в „Обхват на
дейностите“. Въпреки, че водещия консорциум трябва да демонстрира, че притежава необходимия капацитет
да осъществи всички изброени дейности, трябва също така да се отбележи, че не е необходимо консорциумът
да изпълнява всички изброени дейности всяка година.

Годишната дейност на консорциума ще се финансира посредством специално грантово споразумение, сключ-
вано всяка година. Грантът ще варира в зависимост от големината на страната и осъществените действия
(набор от дейности).

2. Бюджет и продължителност на проекта

Наличният проектобюджет за 4-годишната продължителност на рамковите споразумения възлиза на
4 000 000 EUR, в зависимост от решенията на бюджетния орган.

Общият наличен бюджет за годишната дейност през 2008 г. (продължителност на проекта — 12 месеца) е
925 000 EUR за 27-те държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия.

Общия бюджет ще бъде разпределен на основата на 3 групи от страни, определени според броя на
населението:
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— Група 1: Кипър, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения и Исландия. Максимален размер
на гранта: 22 580 EUR.

— Група 2: Австрия, Белгия, България, Чешка република, Дания, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия,
Нидерландия, Португалия, Румъния, Словашка република, Швеция и Норвегия. Максимален размер на
гранта: 32 590 EUR.

— Група 3: Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство. Максимален размер на
гранта: 42 585 EUR.

Грантът от Общността представлява финансов принос към разходите на бенефициента (и/или вторични
бенефициенти), които да са осигурени със собствено финансово участие, както и/или от финансиране на
местно, регионално, национално и/или частно ниво. Общият финансов принос на Общността не може да
надвишава 70 % от одобрените разходи.

Cedefop си запазва правото да отпусне пълния размер на наличния бюджет.

3. Критерии за допустимост

Само кандидатури, които отговарят на изискванията за допустимост ще бъдат допуснати до оценка.

3.1. Огранизации, отговарящи на критериите за допустимост

За да отговаря на критериите за допустимост, кандидатът (водачът на национален консорциум) трябва да отго-
варя на следните изисквания:

— да бъде обществена или частна организация с правен статут и да е юридическо лице (следователно, частни
лица, т.е. индивиди, не могат да подават кандидатури),

— да стои начело на национален консорциум, който да има членове от целия обхват на заинтересованите
лица в страната,

— да е в състояние да осъществи всички дейности в рамките на обхвата, описан подробно в раздел 3 от
пълния текст на поканата за представяне на предложения (събиране и анализ на информация, изследо-
вателска дейност, документация и бази данни, разпространение и реклама).

3.2. Страни, отговарящи на критериите за допустимост

Допустими са кандидатури от следните страни:

— ЕС-27 (Австрия, Белгия, България Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция,
Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люскембург, Малта, Нидерландия, Полша,
Португалия, Румъния, Словашката република, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство),

— Норвегия и Исландия.

Организации, установени в страни, други от гореспоменатите няма да бъдат допуснати до участие.

3.3. Предложения, отговарящи на критериите за допустимост

Крайният срок за подаване на кандидатурите и други административни критерии за допустимост, споменати в
раздел 13 на пълния текст на поканата, трябва да бъдат спазени.

Cedefop си запазва правото да не разгледа кандидатури, които не са пълни към изтичането на крайния срок.
Освен това той запазва правото си да изиска допълнителна информация, необходима за вземане на крайно
решение по отпускането на финансовата подкрепа.

4. Краен срок

Кандидатурите за рамковото споразумение за партньорство, КАКТО и за план за действие за 2008 г. трябва
бъдат изпратени най-късно до 14 септември 2007 г.

Предложеният план за действие за 2008 г. за получаване на специфичното грантово споразумение за 2008 г.
(вж. приложение I в пълния текст на поканата за представяне на предложения) трябва да започне през
януари 2008 г. за период от 12 месеца.
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5. Допълнителна информация

Подробния текст на поканата за представяне на предложения, формулярите за кандидатстване и приложе-
нията могат да се намерят на интернет страницата на Cedefop на следния адрес:

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

Кандидатурите трябва да са съобразени с изискванията, изложени в пълния текст на поканата, както и да
бъдат представени с помощта на предоставените официални формуляри.

Оценката на предложенията ще се основава на принципите на прозрачност и равностойно отношение.

Всички допуснати до оценка кандидатури ще бъдат разгледани от комисия, според количествените и
качествени критерии, както са описани в пълния текст на поканата. За участие в процедурата на оценка ще
бъдат поканени външни експерти.
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