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Покана на EACEA/07 за изразяване на интерес във връзка със съставянето на списък от експерти,
натоварени да подпомагат Изпълнителната агенция (1) за образование, аудиовизия и култура в
рамките на управлението на програмите на Общността в областта на образованието, аудиовизията
и културата
(2008/C 67/09)
1.

Въведение
На 8 февруари 2007 г. Комисията прие Решение 2007/114/ЕО. Това решение изменя Решение
2005/56/ЕО за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за
управление на действията на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата
(наричана по-долу „Агенцията“) и удължава срока на действие на Агенцията до 2015 г.
Агенцията притежава собствена правосубектност и седалището й се намира в Брюксел. Задачата й е
да реализира, под контрола на Комисията, определени направления на над 15 програми и дейности,
финансирани от фондовете на Общността, в областта на образованието и обучението, активното
гражданство, младежта, аудиовизията и културата, както и информационната мрежа за образованието
в Европа „Евридика“. На Агенцията са възложени основни аспекти от управлението на направленията
на възложените й програми, и по-специално съставяне на покани за представяне на предложения,
подбор на проекти и подписване на споразумения за финансиране, финансово управление, проследяване на проектите (междинни отношения и окончателни доклади), контакти с бенефициенти и
проверки на място.
Настоящата покана за изразяване на интерес се управлява от Изпълнителната агенция в сътрудничество с Европейската комисия. Избраните в рамките на тази покана експерти могат да бъдат
поканени да подпомагат и Генералните дирекции, които осъществяват ръководство над Агенцията
(ГД „Образование и култура“, ГД „Информационно общество и медии“, Служба за сътрудничество
EuropeAid) в рамките на техните дейности (общо координиране на политиките и на програмите,
комуникации, управление на направленията, които не са възложени на Агенцията).
Напомня се, че списъкът, съставен въз основа на тази покана за изразяване на интерес, не обвързва
Агенцията или Комисията със задължението да възлагат договори за услуги на одобрените
кандидати.

2.

Предмет на поканата
Агенцията отправя покана за изразяване на интерес с цел набиране на кандидатури за съставяне на
списък от експерти, на които да се възложи предоставянето на помощ при изпълнение на следните
задачи:
а) Оценка на получените предложения по поканата за представяне на предложения.
б) Оценка и проследяване на проектите:
— оценка на докладите по проектите,
— оценка на продуктите и резултатите от проектите,
— контрол на проектите и посещения на място,
— всякакви други задачи, произтичащи от анализа и/или от проследяването на програмите и на
проектите.
в) Специфични проучвания и анализи, свързани с областите на дейност.
Задачата на експертите ще бъде да подпомагат Агенцията или, при необходимост, Комисията, в
изпълнение на горепосочените задачи въз основа на целите на програмите, приоритетите и
критериите, определени в поканите за представяне на предложения, както и в ръководствата и
наръчниците, предоставени на кандидатите.

(1) И ръководните й Генерални дирекции.
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3.

Включени програми

3.1.

Образование и професионално обучение

3.1.1.

Програма за действие в областта на образованието и обучението през целия живот (1)
включително информационната мрежа по въпросите на образованието в Европа („Евридика“).
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm

3.1.2.

Програма „Еразмус Мундус“ (2)
включително новата програма, която ще бъде приета през 2009 г.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_fr.html

3.1.3.

Прозорец за външно сътрудничество „Еразмус Мундус“ (EM ECW) (3)
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/documents/ecw_leaflet.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

3.1.4.

Споразумение със САЩ (4)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/call_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm

3.1.5.

Споразумение с Канада (5)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm

3.1.6.

Програмата „Темпус“ (6)
Списъкът с избраните експерти по тази програма ще бъде използван от службите на Комисията,
както и от Агенцията, съобразно разширяването на мандата й.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7.

Програмата за сътрудничество с индустриалните страни, инструмент за индустриализираните страни,
ICI (Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета (7)).

(1) ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.
(2) ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 1.
(3) Регламент (ЕО, Евратом) № 99/2000 на Съвета от 29 декември 1999 година относно разпоредби за предоставяне на помощ
на държавите-партньори от Източна Европа и Централна Азия (ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 1638/2006
на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 година за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1). Регламент (ЕО)
№ 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година за създаване на финансов инструмент за
развитие на сътрудничеството (ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41).
(4) Решение 2006/910/EO на Съвета от 4 декември 2006 година относно сключването на споразумение между Европейската
общност и Съединените американски щати за подновяване на програмата за сътрудничество в областта на висшето образование и професионалното образование и обучение (ОВ L 346, 9.12.2006 г., стр. 33).
5
( ) Решение 2006/964/EO на Съвета от 18 декември 2006 година относно сключването на споразумение между Европейската
общност и правителството на Канада за установяване на рамка на сътрудничество в областта на висшето образование,
обучението и младежта (ОВ L 397, 30.12.2006 г., стр. 14).
(6) ОВ L 120, 8.5.1999 г. стр. 30. Решение, изменено с Решение 2000/460/ЕО (ОВ L 183, 22.7.2000 г., стр. 16) и с Решение
2002/601/ЕО (ОВ L 195, 24.7.2002 г., стр. 34). Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 година за
създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82). Регламент (ЕО)
№ 1638/2006. Регламент (ЕО) № 1905/2006.
(7) ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 37.

12.3.2008 г.

12.3.2008 г.

BG

3.2.

Култура

3.2.1.

Програма „Култура“ (1)

Официален вестник на Европейския съюз

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
3.3.

Младеж

3.3.1.

Програма „Младежта в действие“ (2)
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

3.4.

Гражданство

3.4.1.

Програма „Европа за гражданите“ 2007-2013 г. (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5.

Аудиовизия

3.5.1.

Програма МЕДИА 2007 (4)
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.htm

3.6.

Програми в процес на завършване
Задачите, посочени в точка 2, и по-специално задачите за оценка и проследяване на проектите, могат
да се отнасят и до предходни програми, които понастоящем са в процес на завършване, а именно:
а) втората фаза на програмата за действие на Общността в областта на образованието „Сократ“,
одобрена с Решение № 253/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5);
б) втората фаза на програмата за действие на Общността в областта на професионалното обучение
„Леонардо да Винчи“, одобрена с Решение 1999/382/ЕО на Съвета (6);
в) програмата за действие на Общността „Младеж“, одобрена с Решение № 1031/2000/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (7);
г) програмата „Култура 2000“, одобрена с Решение № 508/2000/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета (8);
д) програмата за стимулиране на развитието на европейските аудиовизуални творби (МЕДИА Плюс
— Разработване, разпространение и реклама) (2001-2005 г.), одобрена с Решение 2000/821/ЕО
на Съвета (9);

(1) Решение № 1903/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно създаване на
програма „Култура“ (2007-2013 г.) (ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 22).
(2) Решение № 1719/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година за създаване на програма
„Младежта в действие“ за периода 2007-2013 г. (ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 30).
(3) Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно създаване
на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007-2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство
(ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32).
(4) Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година за прилагане на програма за
подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007) (ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 12).
(5) ОВ L 28, 3.2.2000 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 885/2004 на Съвета (ОВ L 168, 1.5.2004 г.,
стр. 1).
(6) ОВ L 146, 11.6.1999 г., стр. 33. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и
на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).
(7) ОВ L 117, 18.5.2000 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 885/2004.
(8) ОВ L 63, 10.03.2000 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 885/2004.
(9) ОВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 82. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 885/2004.
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е) програмата за обучение за професионалистите от европейската аудиовизуална програмна индустрия (МЕДИА — Обучение) (2001-2005 г.), одобрена с Решение № 163/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1);
ж) многогодишната програма (2004-2006 г.) за ефективно интегриране на информационните и
комуникационните технологии (ИКТ) в образованието и системите за обучение в Европа
(„Електронно обучение“/„e-Learning“) (Решение № 2318/2003/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета (2));
з) програмата за действие на Общността за насърчаване на активното европейско гражданство
(гражданското участие) (Решение 2004/100/ЕО на Съвета (3));
и) програмата за действие на Общността за насърчаване на активните на европейско равнище органи
в областта на младежта (Решение № 790/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4));
й) програмата за действие на Общността за насърчаване на активните на европейско равнище органи
и за подкрепа на специфични дейности в областта на образованието и обучението (Решение
№ 791/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5));
к) програмата за действие на Общността за насърчаване на активните на европейско равнище органи
в областта на културата (Решение № 792/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6));
л) проекти в областта на висшето образование, които могат да бъдат финансирани съгласно разпоредбите за финансово подпомагане на икономическото сътрудничество с развиващите се страни в
Азия (Регламент (ЕИО) № 443/92 на Съвета (7));
м) третата фаза на програмата за университетско сътрудничество „Темпус“ (2000-2006);
Правното основание на програмите, както и информация, свързана с тяхното прилагане, са достъпни
на следната интернет страница:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
Списъкът от експерти се съставя основно за подпомагане на управлението на гореспоменатите
програми, но ще може да служи и за други действия в съответните области.

4.

Процедура на подбор
Експертите се подбират въз основа на техния професионален и технически капацитет за изпълнение
на задачите, посочени в настоящата покана за набиране на кандидатури.

4.1.

Кандидатури
Кандидатите следва да подадат кандидатурите си чрез електронен формуляр и съгласно инструкциите, които мога да се намерят на интернет страницата на Агенцията.
Чрез формуляра за кандидатстване кандидатите трябва да представят доказателство, че имат уменията
и професионалния опит, които се изискват във връзка с целите на програмата(те), за която (които)
кандидатстват. Електронният формуляр, крайният срок на поканата и начините за подаване на
кандидатури могат да се намерят на следния адрес:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ОВ L 26, 27.1.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 885/2004.
ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 9.
ОВ L 30, 4.2.2004 г., стр. 6.
ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 24.
ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 31.
ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 40.
ОВ L 52, 27.2.1992 г., стр. 1.
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Критерии за допустимост

4.2.1. Общи критерии за всички програми
Кандидатите трябва да имат най-малко 4 години професионален опит в областта на програмата, за
която кандидатстват.

4.2.2. Специфични критерии за програмите
По принцип поканата е отворена за физически лица, граждани на страните-участнички в програмите,
като се прилагат следните специфични критерии за различните програми:
4.2.2.1. Програма за действие в областта на образованието и обучението през целия живот, включително
информационна мрежа „Евридика“
С изключение на програмата „Жан Моне“ поканата е отворена единствено за физически лица, които
са граждани на:
— държавите-членки на Европейския съюз,
— страните от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, съгласно условията, определени в споразумението
за ЕИП,
— страните кандидатки, които са бенефициенти по предприсъединителна стратегия,
— страните от Западните Балкани, доколкото съществува рамково споразумение, предвиждащо
тяхното участие в програми на Общността,
— Швейцария, доколкото е сключено двустранно споразумение с тази държава.
За програмата „Жан Моне“ поканата е отворена за физически лица без ограничения по националност.
4.2.2.2. Програма „Еразмус Мундус“ и Прозорец за външно сътрудничество „Еразмус Мундус“ (EM ECW)
Поканата е отворена за физически лица без ограничения по националност.
4.2.2.3. Рамкови споразумения със САЩ и Канада
Поканата е отворена за физически лица, граждани на държавите-членки на Европейския съюз и,
съответно, на САЩ и Канада.
4.2.2.4. Програма „Темпус“
Поканата е отворена за физически лица, граждани на държавите-членки на Европейския съюз, както
и за граждани на държавите-партньори. (Западните Балкани, Източна Европа, Южното Средиземноморие и Централна Азия). Списъкът на тези държави може да се намери на:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5. Програма „Култура“ (2007-2013 г.)
Поканата е отворена за физически лица, които са граждани на:
— държавите-членки на Европейския съюз,
— страните от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, съгласно условията, определени в споразумението
за ЕИП,
— страните кандидатки, които са бенефициенти по предприсъединителна стратегия,
— страните от Западните Балкани, доколкото съществува рамково споразумение, предвиждащо
тяхното участие в програми на Общността.
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4.2.2.6. Програма „Младежта в действие“
Поканата е отворена за физически лица, които са граждани на:
— държавите-членки на Европейския съюз,
— страните от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, съгласно условията, определени в споразумението
за ЕИП,
— страните кандидатки, които са бенефициенти по предприсъединителна стратегия,
— страните от Западните Балкани, доколкото съществува рамково споразумение, предвиждащо
тяхното участие в програми на Общността,
— Швейцария, доколкото е сключено двустранно споразумение с тази държава.
4.2.2.7. Програма „Европа за гражданите“ 2007-2013 г.
Поканата е отворена за физически лица, които са граждани на:
— държавите-членки на Европейския съюз,
— страните от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, съгласно условията, определени в споразумението
за ЕИП,
— страните кандидатки, които са бенефициенти по предприсъединителна стратегия,
— страните от Западните Балкани, доколкото съществува рамково споразумение, предвиждащо
тяхното участие в програми на Общността.
4.2.2.8. Програма „МЕДИА 2007“
Поканата е отворена за физически лица, които са граждани на:
— държавите-членки на Европейския съюз,
— страните от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, съгласно условията, определени в споразумението
за ЕИП,
— страните кандидатки, които са бенефициенти по предприсъединителна стратегия,
— страните от Западните Балкани, доколкото съществува рамково споразумение, предвиждащо
тяхното участие в програми на Общността,
— Швейцария.
4.3.

Критерии за подбор
Подборът на експертите се извършва въз основа на следните критерии:
— доказана компетентност в областите, отнасящи се до програмите, изброени в точка 3,
— способност да работят на Английски, Френски или Немски език, способност да съставят текстове
на Английски или Френски език; избраните експерти ще бъдат поканени да напишат своите
оценки на Английски или на Френски език,
— основни умения за работа с най-разпространените софтуерни програми и достатъчен опит в
използването на персонални компютри, позволяващ им да влизат на страницата(те) за оценка, да
изтеглят предложенията и формулярите за оценка, да въвеждат, запазват и изпращат в електронен
вид съответните оценки по предложения, доклади, продукти и/или резултати от проекти.
Опитът в областта на управлението на транснационални проекти, в оценката на програми и/или на
проекти, познания по езици, различни от горепосочените, както и уменията за финансов и бюджетен
анализ на предложения се считат за допълнителни предимства.
Всяка кандидатура се разглежда по критериите, посочени в точка 4.3 от настоящата покана за
набиране на кандидатури. Агенцията ще уведоми кандидатите за тяхното вписване в списъка на
потенциалните експерти или за отхвърлянето на тяхната кандидатура.
Списъкът може да бъде използван за образуване на състави от експерти и/или за подбор на експерти
за изпълнение на конкретни задачи. Той остава в сила за цялото времетраене на горепосочените
програми (31 декември 2013 г.), и при необходимост може да бъде използван през периода на
завършване на проектите, избрани в рамките на тази програми.
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Официален вестник на Европейския съюз

Отправяне на покани към експертите
Агенцията или, при необходимост, Комисията, ще се стреми да образува съставите от експерти на
балансиран принцип, като осигурява подходяща ротация на експерти. Ще се вземат предвид и
географският произход, езиковите умения и професионалният профил на кандидатите. В съгласие с
принципа за избор на най-квалифицираните експерти Агенцията или, при необходимост, Комисията,
ще се стреми също към балансирано участие на мъже и жени.
Според нуждите задачите могат да се изпълняват в помещенията на Агенцията, на Комисията или от
разстояние чрез електронни и комуникационни средства.
Договорите за услуги могат да бъдат подписани от експертите или, в случай че последните са
назначени от юридическо лице, от упълномощения представител на това лице. Възнагражденията на
избраните експерти се определят въз основа на таблицата, приложима към момента на подписване
на договора. Пътните и дневните разноски се възстановяват въз основа на действащите разпоредби в
Комисията.
Образец на договора, включващ размера на възнаграждението, както и реда за възстановяване на
дневните и пътните разноски, може да се намери на интернет страницата на Агенцията.

6.

Конфликт на интереси
С оглед гарантиране на независимостта на експертите при изпълнение на поверените им задачи,
последните подписват декларация, в която удостоверяват липсата на конфликт на интереси между
дейностите, предложенията, докладите, досиетата, продуктите и/или резултатите, които ще им бъдат
представени, и изпълняваните от тях предишни, настоящи или бъдещи длъжности.
Следователно те не могат да бъдат лично ангажирани в дейностите, предложенията или проектите,
за които се отнасят задачите, които ще им бъдат възложени. За целта кандидатите се приканват да
посочат евентуалното си участие в програмата(ите), за които кандидатстват. От избраните експерти се
изисква да потвърдят тези сведения, преди да бъдат поканени да участват в каквато и да било
дейност по подбор или оценка.
За всяка извършена от тях работа избраните експерти трябва да докажат подходяща степен на професионална етика и се задължават да запазят поверителността на сведенията и документите, с които са
се запознали. В договора са включени изрични клаузи в този смисъл.
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