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Výzva k vyjádření zájmu EACEA/07 o sestavení seznamu odborníků pověřených pomáhat Výkonné
agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (1) v rámci řízení programů Společenství
v oblasti vzdělávání, kultury, mládeže, občanství a v audiovizuální oblasti
(2008/C 67/09)
1.

Úvod
Dne 8. února 2007 přijala Komise rozhodnutí 2007/114/ES. Tímto rozhodnutím se mění rozhodnutí Komise 2005/56/ES o zřízení Výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti
vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti (dále jen „agentura“) a doba působení agentury se
prodlužuje do roku 2015.
Agentura je právnickou osobou se sídlem v Bruselu. Jejím úkolem je pod dohledem Komise
provádět početný soubor více než 15 programů a činností financovaných z prostředků Společenství
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, aktivního občanství, mládeže, kultury a v audiovizuální
oblasti, jakož i informační síť o vzdělávání v Evropě Eurydice. Agentura je pověřena hlavními
aspekty řízení jednotlivých částí programů, které jsou jí svěřeny, zejména vypracováváním výzev
k předkládání návrhů, vybíráním návrhů a podepisováním dohod o grantech, finanční správou,
sledováním projektů (průběžné zprávy a konečné zprávy), komunikací s příjemci prostředků
a kontrolami na místě.
Tato výzva k vyjádření zájmu je koordinována Výkonnou agenturou ve spolupráci s Evropskou
komisí. Odborníci vybraní v rámci této výzvy mohou být rovněž vyzváni ke spolupráci
s příslušnými generálními ředitelstvími agentury (GŘ EAC, INFSO, AIDCO), v rámci jejich činností
(obecná koordinace politik a programů, komunikace, správa částí, které nejsou svěřeny agentuře).
Je třeba připomenout, že seznam vytvořený na základě této výzvy k vyjádření zájmu nezakládá na
straně agentury nebo Komise povinnost uzavřít smlouvu s danými uchazeči.

2.

Předmět výzvy
Agentura zveřejňuje výzvu k vyjádření zájmu za účelem získání kandidatur k sestavení seznamu
odborníků pověřených asistencí při plnění těchto úkolů:
a) posuzování návrhů získaných v rámci výzev k předložení návrhů;
b) hodnocení a sledování projektů:
— hodnocení zpráv o projektech,
— hodnocení produktů a výsledků projektů,
— kontroly projektů a návštěvy na místě,
— další úkoly související s analýzou a/nebo sledováním programů a projektů,
c) Zvláštní studie a analýzy spojené s oblastmi činností.
Odborníci budou mít za úkol pomáhat agentuře, a v případě potřeby Komisi, při plnění výše uvedených úkolů, přičemž se budou řídit cíli programů, prioritami a kritérii vymezenými ve výzvách
k předkládání návrhů a příručkami a manuály určenými pro uchazeče.

(1) a příslušná generální ředitelství agentury.
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3.

Dotčené programy

3.1

Vzdělávání a odborná příprava

3.1.1

Akční program v oblasti celoživotního vzdělávání a odborné přípravy ( 1)
včetně informační sítě o vzdělávání v Evropě (Eurydice)
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

Program Erasmus Mundus (2)
včetně nového programu, který má být přijat v roce 2009.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_fr.html

3.1.3

Tzv. okna vnější spolupráce programu Erasmus Mundus (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

Zvláštní dohoda s USA (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

Zvláštní dohoda s Kanadou (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

Program Tempus (6)
Seznam odborníků vybraných pro tento program bude použit orgány Komise i agenturou
s výhradou rozšíření jejího mandátu.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7

Programu spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi ICI (nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 (7)).

(1) Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 45.
(2) Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 1.
(3) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 99/2000 ze dne 29. prosince 1999 o poskytnutí pomoci partnerským státům ve východní
Evropě a střední Asii. (Úř. věst. L 12, 18.1.2000, s. 1). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství. (Úř.
věst. L 310, 9.11.12006, s. 1). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006,
kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41).
(4) Rozhodnutí Rady 2006/910/ES ze dne 4. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými
státy americkými, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání
a přípravy (Úř. věst. L 346, 9.12.2006, s. 33).
5
( ) Rozhodnutí Rady 2006/964/ES ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou
Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (Úř.
věst. L 397, 30.12.2006, s. 14).
(6) Úř. věst. L 120, 8.5.1999, s. 30. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím Rady 2000/460/ES (Úř. věst. L 183, 22.7.2000,
s. 16) a rozhodnutím Rady 2002/601/ES (Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 34). Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne
17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 82). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006.
7
( ) Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 37.
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3.2

Kultura

3.2.1

Program Kultura (1)
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

3.3

Mládež

3.3.1

Program „Mládež v akci“ (2)
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

3.4

Občanství

3.4.1

Program „Evropa pro občany“ 2007–2013 (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5

Audiovizuální oblast

3.5.1

Program „MEDIA 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

Programy, které se chýlí k závěru
Úkoly uvedené v bodě 2 a zejména úkoly hodnocení a sledování projektů se mohou týkat také
starých programů, které v současnosti chýlí k závěru, a to:
a) druhé fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání „Sokrates“, schválené rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ES (5);
b) druhé fáze akčního programu Společenství v oblasti odborné přípravy „Leonardo da Vinci“,
schválené rozhodnutím Rady 1999/382/ES (6);
c) akčního programu Společenství „Mládež“, schváleného rozhodnutím Evropského parlamentu
a Rady č. 1031/2000/ES (7);
d) programu „Kultura 2000“, schváleného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady
č. 508/2000/ES (8);
e) programu na podporu rozvoje evropských audiovizuálních děl (MEDIA Plus – Rozvoj, distribuce a propagace) (2001–2005), schváleného rozhodnutím Rady 2000/821/ES (9);

(1) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1903/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Kultura
(2007–2013) (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 22).
(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí program
Mládež v akci na období 2007 až 2013 (Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 30).
(3) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Evropa
pro občany na podporu aktivního evropského občanství na období 2007–2013 (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 32).
(4) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory
evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) (Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 12) .
(5) Úř. věst. L 28, 3.2.2000, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168,
1.5.2004, s. 1).
(6) Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 33. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
(7) Úř. věst. L 117, 18.5.2000, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 885/2004.
(8) Úř. věst. L 63, 10.3.2000, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 885/2004.
(9) Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 82. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 885/2004.
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f) vzdělávacího programu pro odborníky v evropském průmyslu audiovizuálních pořadů (vzdělávání MEDIA) (2001–2005), schváleného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady
č. 163/2001/ES (1);
g) víceletého programu (2004–2006) pro účinnou integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy v Evropě (program e-learning), schváleného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2318/2003/ES (2);
h) akčního programu Společenství na podporu aktivního evropského občanství (účast občanů)
(rozhodnutí Rady č. 2004/100/ES) (3);
i) akčního programu Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti
mládeže (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 790/2004/ES) (4);
j) akčního programu Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti
vzdělávání a odborného vzdělávání a na podporu určitých činností v této oblasti (rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady č. 791/2004/ES) (5);
k) akčního programu Společenství na podporu subjektů působících v oblasti kultury na evropské
úrovni (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 792/2004/ES) (6);
l) projektů v oblasti vysokoškolského vzdělávání, které by mohly být financovány podle ustanovení o podpoře hospodářské spolupráce s asijskými rozvojovými zeměmi (nařízení Rady (EHS)
č. 443/92 (7));
m) třetí fáze programu spolupráce vysokých škol Tempus (2000–2006);
Právní základ programů a informace týkající se jejich realizace jsou k dispozici na této webové
stránce:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
Seznam odborníků je sestavován hlavně proto, aby pomohl řízení výše uvedených programů,
v uvedených oblastech však může sloužit i k jiným účelům.

4.

Postup výběru
Odborníci jsou vybíráni na základě svých odborných a technických způsobilostí plnit úkoly
uvedené ve výzvě k předložení kandidatury.

4.1

Kandidatura
Po uchazečích se požaduje, aby předložili svou kandidaturu na on-line elektronickém formuláři
podle instrukcí uvedených na internetových stránkách agentury.
Prostřednictvím formuláře by měli uchazeči prokázat, že jsou kompetentní a mají odborné zkušenosti požadované v souvislosti s cíli programu či programů, pro které předkládají kandidaturu. Elektronický formulář pro kandidaturu, datum uzávěrky výzvy a podmínky pro předložení kandidatur
jsou uvedeny na této adrese:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

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

Úř. věst. L 26, 27.1.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 885/2004.
Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 9.
Úř. věst. L 30, 4.2.2004, s. 6.
Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 24.
Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 31.
Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 40.
Úř. věst. L 52, 27.2.1992, s. 1.
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4.2

Kritéria způsobilosti

4.2.1

Kr itér ium společné všem programům
Uchazeči musí mít alespoň čtyřletou odbornou praxi související s programem, pro který předkládají
kandidaturu.

4.2.2

Zvláštní kr itér ia jednotlivých programů
Obecně je tato výzva je otevřena fyzickým osobám, státním příslušníkům zemí, které se účastní
programu, z čehož pro jednotlivé programy vyplývají následující zvláštní kritéria:

4.2.2.1 Akční program v oblasti celoživotního vzdělávání a odborné přípravy (LLP, Lifelong Learning
Programme), Eurydice
Kromě programu Jean Monnet je výzva otevřena pouze fyzickým osobám, státním příslušníkům:
— členských států Evropské unie,
— zemí ESVO, které jsou členy EHP, v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o EHP,
— kandidátských zemí využívajících předvstupní strategii,
— zemí západního Balkánu, pokud existuje rámcová dohoda umožňující účast na programech
Společenství,
— Švýcarska, pokud je uzavřena dvoustranná dohoda s touto zemí.
U programu Jean Monnet je výzva otevřena fyzickým osobám bez ohledu na státní příslušnost.
4.2.2.2 Program Erasmus Mundus a tzv. okna vnější spolupráce programu Erasmus Mundus (EM ECW)
Výzva je otevřena fyzickým osobám bez ohledu na státní příslušnost.
4.2.2.3 Zvláštní rámcové dohody s USA a Kanadou
Výzva je otevřena fyzickým osobám, státním příslušníkům členských států Evropské unie a také
USA a Kanady.
4.2.2.4 Program Tempus
Výzva je otevřena fyzickým osobám, státním příslušníkům členských států Evropské unie a státním
příslušníkům partnerských zemí. (Západní Balkán, východní Evropa, jižní Středomoří a střední Asie)
seznam je na internetových stránkách:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5 Program Kultura (2007–2013)
Výzva je otevřena fyzickým osobám, státním příslušníkům:
— členských států Evropské unie,
— zemí ESVO, které jsou členy EHP, v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o EHP,
— kandidátských zemí využívajících předvstupní strategii,
— zemí západního Balkánu, pokud existuje rámcová dohoda umožňující účast na programech
Společenství.
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4.2.2.6 Program „Mládež v akci“
Výzva je otevřena fyzickým osobám, státním příslušníkům:
— členských států Evropské unie,
— zemí ESVO, které jsou členy EHP, v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o EHP,
— kandidátských zemí využívajících předvstupní strategii,
— zemí západního Balkánu, pokud existuje rámcová dohoda umožňující účast na programech
Společenství,
— Švýcarska, pokud je uzavřena dvoustranná dohoda s touto zemí.
4.2.2.7 Program „Evropa pro občany“ 2007–2013
Výzva je otevřena fyzickým osobám, státním příslušníkům:
— členských států Evropské unie,
— zemí ESVO, které jsou členy EHP, v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o EHP,
— kandidátských zemí využívajících předvstupní strategii,
— zemí západního Balkánu, pokud existuje rámcová dohoda umožňující účast na programech
Společenství.
4.2.2.8 Program „MEDIA 2007“
Výzva je otevřena fyzickým osobám, státním příslušníkům:
— členských států Evropské unie,
— zemí ESVO, které jsou členy EHP, v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o EHP,
— kandidátských zemí využívajících předvstupní strategii,
— zemí západního Balkánu, pokud existuje rámcová dohoda umožňující účast na programech
Společenství,
— Švýcarska.
4.3

Výběrová kritéria
Odborníci budou vybíráni na základě těchto kritérií:
— kompetence prokázaná v oblastech souvisejících s programy vyjmenovanými v bodě 3,
— schopnost pracovat v angličtině, francouzštině nebo němčině a schopnost psát anglicky nebo
francouzsky; vybraní odborníci budou vyzváni, aby vypracovali svá hodnocení v angličtině nebo
francouzštině,
— základní schopnost používat běžné počítačové programy a dostatečná zkušenost s používáním
osobních počítačů, umožňující přístup na stránky s hodnocením, stahování návrhů a formulářů
pro hodnocení, uchovávání a zasílání hodnocení týkajících se návrhů, zpráv, produktů a/nebo
výsledků projektů elektronickou cestou.
Zkušenost v oblasti řízení nadnárodních projektů, hodnocení programů a/nebo projektů, znalosti
jiných, než výše uvedených jazyků, i schopnost provést finanční a rozpočtovou analýzu návrhů
budou považovány za výhodu.
Každá kandidatura bude přezkoumávána podle kritérií uvedených v bodě 4.3 této výzvy
k předkládání žádostí. Agentura bude uchazeče informovat o jejich případném zapsání na seznam
odborníků nebo o zamítnutí jejich kandidatury.
Seznam bude moci být využíván pro sestavování panelových diskusí odborníků a/nebo pro výběr
odborníků pro plnění zvláštních úkolů. Bude platit po celé období trvání výše uvedených programů
(31. 12. 2013) a v případě nutnosti bude moci být použit i během období dokončení projektů
vybraných v rámci těchto programů.
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Povolávání odborníků
Agentura, nebo případně Komise, bude dohlížet na sestavování panelových diskusí odborníků vyváženým způsobem a zároveň zajistí vhodnou rotaci odborníků. Bude mít na zřeteli také zeměpisný
původ, jazykové schopnosti a odborný profil uchazečů. Při dodržování zásady výběru odborníků
s největší kvalifikací bude agentura, nebo případně Komise, usilovat také o vyváženou účast žen
a mužů.
Podle potřeby budou moci být úkoly plněny v úřadech agentury, nebo případně Komise, nebo na
dálku prostřednictvím elektronických komunikačních nástrojů.
Dohody budou moci být podepisovány buď odborníky nebo – v případě, že odborníci budou
zaměstnanci nějaké právnické osoby – pověřeným zástupcem této právnické osoby. Vybraní odborníci budou odměňováni na základě sazebníku platného v době podpisu dohody. Cestovní náklady
budou hrazeny na základě ustanovení platných pro Komisi.
Vzorová dohoda obsahující výši odměny a způsoby úhrady cestovních nákladů a nákladů na přesídlení je k dispozici na internetových stránkách agentury.

6.

Střet zájmů
Aby byla zajištěna nezávislost odborníků při plnění jim svěřených úkolů, musí odborníci podepsat
prohlášení, ve kterém potvrzují, že mezi činnostmi, návrhy, zprávami, spisy, produkty a/nebo
výsledky, které jim budou svěřovány, a jejich minulými, současnými nebo budoucími funkcemi neexistuje střet zájmů.
Dále nemohou být osobně zainteresováni v činnostech, návrzích nebo projektech, ke kterým se
vztahují úkoly, které jsou jim svěřeny. Proto jsou uchazeči vyzýváni, aby uvedli svou případnou
účast v programech, pro které předkládají svou kandidaturu. Od vybraných odborníků bude požadováno, aby potvrdili tyto informace dříve, než budou vyzváni k účasti na jakémkoli výběru či
hodnocení.
Vždy při plnění svých povinností budou muset vybraní odborníci prokázat svůj profesionálně
etický profil a zachovávat úplné utajení informací a dokumentů, které jim budou poskytnuty. Za
tímto účelem budou do dohody zahrnuto zvláštní ustanovení.
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