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Indkaldelse af interessetilkendegivelser EACEA/07 med henblik på etablering af en liste over
eksperter, der kan bistå Forvaltningsorganet (1) for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur
med forvaltningen af EF-programmer inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier,
kultur, unge og medborgerskab
(2008/C 67/09)
1.

Indledning
Den 8. februar 2007 vedtog Europa-Kommissionen afgørelse 2007/114/EF. Denne afgørelse
blev ændret ved afgørelse nr. 2005/56/EF om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning,
Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur (i det følgende benævnt »forvaltningsorganet«), og herved
forlænges agenturets mandat til 2015.
Forvaltningsorganet har status som juridisk person og er beliggende i Bruxelles. Det har til opgave
under Europa-Kommissionens overordnede tilsyn at iværksætte visse dele af mere end femten EF-finansierede programmer og aktiviteter inden for områderne undervisning, aktiv samfundsdeltagelse,
unge, audiovisuelle medier og kultur og for informationsnettet for uddannelse i Europa, Eurydice.
Forvaltningsorganet er ansvarligt for de vigtigste aspekter af forvaltningen af de programaspekter,
som er blevet uddelegeret til dette, især udarbejdelse af indkaldelser af projektforslag, udvælgelse af
projekter, indgåelse af tilskudsaftaler, tilsyn med projekter (midtvejsrapporter og endelige rapporter),
kommunikation med støttemodtagere og kontrolbesøg på stedet.
Denne indkaldelse af interessetilkendegivelser gennemføres af forvaltningsorganet i samarbejde med
Europa-Kommissionen. De eksperter, der udvælges efter indkaldelsen af interessetilkendegivelser,
kan også blive anmodet om at bistå de for forvaltningsorganet ansvarlige generaldirektorater (Generaldirektoraterne EAC, INFSO og AIDCO) inden for rammerne af de pågældendes aktiviteter (generel
koordinering af politikker og programmer og kommunikation og forvaltning af de aspekter, som
ikke er uddelegeret til agenturet).
Der gøres opmærksom på, at den liste, der etableres på grundlag af nærværende indkaldelse af interessetilkendegivelser, ikke forpligter forvaltningsorganet eller Kommissionen til at indgå en kontrakt
om tjenesteydelser med de udvalgte eksperter.

2.

Emnet for indkaldelsen
Forvaltningsorganet indkalder interessetilkendegivelser med henblik på at opstille en liste over
eksperter, som skal bistå med udførelsen af følgende opgaver:
a) bedømmelse af de projektforslag, der indkommer efter indkaldelserne af forslag
b) evaluering af og tilsyn med projekterne:
— evaluering af projektrapporterne
— evaluering af projekternes output og resultater
— overvågning af projekterne og besøg på stedet
— andre opgaver af relevans for analysen af og/eller tilsynet med programmerne og projekterne
c) specifikke undersøgelser og analyser på de forskellige aktivitetsområder.
Eksperterne får til opgave at bistå forvaltningsorganet eller i givet fald Kommissionen med ovennævnte aktiviteter med udgangspunkt i målsætningerne for programmerne og de kriterier og prioriterede aktioner, der er fastsat i indkaldelserne af forslag, samt de retningslinjer og vejledninger, der
vil blive stillet til rådighed for ansøgerne. 2 og de generaldirektorater, hvorunder det hører.

(1) Og de generaldirektorater, hvorunder det hører.
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3.

De relevante programmer

3.1.

Almen og erhvervsfaglig uddannelse

3.1.1.

Handlingsprogrammet for livslang læring (1)
inklusive informationsnettet om uddannelse i Europa (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.

Erasmus Mundus-programmet (2)
inklusive det nye program, der skal vedtages i 2009
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html

3.1.3.

»Erasmus Mundus External Co-operation Window« (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.

Særaftalen med 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.

Særaftalen med Canada (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.

Tempus-programmet (6)
Listen over eksperter udvalgt med henblik på dette program vil blive benyttet af Kommissionens
tjenestegrene og af forvaltningsorganet med forbehold af forlængelsen af dettes mandatperiode.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7.

Programmet for samarbejde med de industrialiserede lande, ICI (Rådets forordning (EF)
nr. 1934/2006 (7))

(1) EUT L 327 af 24.11.2006, s. 45.
(2) EUT L 345 af 31.12.2003, s. 1.
(3) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 99/2000 af 29. december 1999 om bistand til partnerstater i Østeuropa og
Centralasien (EFT L 12 af 18.1.2000, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober
2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (EUT L 310 af
9.11.2006, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et
instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41).
(4) Rådets afgørelse 2006/910/EF af 4. december 2006 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og USA
om fornyelse af samarbejdsprogrammet for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse (EUT L 346 af 9.12.2006,
s. 33).
5
( ) Rådets afgørelse 2006/964/EF af 18. december 2006 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Canadas regering om oprettelse af et samarbejdsprogram for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge
(EUT L 397 af 30.12.2006, s. 14).
(6) EFT L 120 af 8.5.1999, s. 30. Afgørelse ændret ved afgørelse 2000/460/EF (EFT L 183 af 22.7.2000, s. 16) og ved afgørelse
2002/601/EF (EFT L 195 af 24.7.2002, s. 34). Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et
instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82). Forordning (EF) nr. 1638/2006. Forordning (EF)
nr. 1905/2006.
7
( ) EUT L 405 du 30.12.2006, s. 37.
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3.2.

Kultur

3.2.1.

Kulturprogrammet (1)
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http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
3.3.

Unge

3.3.1.

Programmet »Aktive unge« (2)
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

3.4.

Medborgerskab

3.4.1.

Programmet »Europa for borgerne« (2007-2013) (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5.

Audiovisuelle medier

3.5.1.

Programmet »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.

Programmer under afslutning
De under punkt 2 nævnte opgaver vil, især med hensyn til bedømmelse af og tilsyn med projekter,
også kunne blive relevante i forbindelse med tidligere programmer, som nu er under afslutning. Det
drejer sig om følgende:
a) anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse, Socrates (vedtaget ved
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF (5))
b) anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse »Leonardo da Vinci«
(Rådets afgørelse 1999/382/EF (6))
c) EF-handlingsprogrammet
nr. 1031/2000/EF (7))

for

unge

(Europa-Parlamentets

og

Rådets

afgørelse

d) Kultur 2000-programmet (Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF ( 8))
e) programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle
produktioner (MEDIA Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005) (Rådets
afgørelse 2000/821/EF (9))
(1) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1903/2006/EF af 12. december 2006 om oprettelse af kulturprogrammet
(2007-2013) (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 22).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF af 15. november 2006 om oprettelse af programmet Aktive
unge for perioden 2007-2013 (EUT L 327 af 24.11.2006, s. 30).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF af 12. december 2006 om programmet Europa for Borgerne
til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 32).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007) (EUT L 327 af 24.11.2006, s. 12).
(5) EFT L 28 af 3.2.2000, s. 1. Afgørelsen senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004,
s. 1).
(6) EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33. Afgørelsen senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
(7) EFT L 117 af 18.5.2000, s. 1. Afgørelsen senest ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004.
(8) EFT L 63 af 10.3.2000, s. 1. Afgørelsen senest ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004.
(9) EFT L 336 af 30.12.2000, s. 82. Afgørelsen senest ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004.
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f) uddannelsesprogrammet for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle
programindustri (MEDIA-uddannelse) (2001-2005) (Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
nr. 163/2001/EF (1))
g) det flerårige program (2004-2006) for effektiv integrering af informations- og
kommunikationsteknologi (ikt) i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa
(eLearning-programmet) (Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2318/2003/EF ( 2))
h) EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa (Rådets afgørelse
2004/100/EF (3))
i) EF-handlingsprogrammet til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet (Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 790/2004/EF (4))
j) EF-handlingsprogrammet til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet
(Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 791/2004/EF (5))
k) EF-handlingsprogrammet til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet (Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 792/2004/EF (6))
l) projekter for videregående uddannelse, som kan finansieres via støtten til det økonomiske
samarbejde med udviklingslandene i Asien (Rådets forordning (EØF) nr. 443/92 ( 7))
m) tredje fase af programmet for universitetssamarbejde Tempus (2000-2006).
Oplysninger om programmernes retsgrundlag og gennemførelse findes på følgende webadresse:
http://eacea.ec.europa.eu/static/index.htm
Listen over eksperter etableres primært med henblik på støtte til forvaltning af ovennævnte
programmer, men vil eventuelt også blive benyttet i forbindelse med andre foranstaltninger på de
relevante områder.

4.

Udvælgelsesprocedure
Eksperterne udvælges på grundlag af deres faglige og tekniske kapacitet til at varetage de opgaver,
der er omhandlet i indkaldelsen af ansøgninger.

4.1.

Ansøgning
Interesserede ansøgere anmodes om at indgive deres ansøgning på online-formularen og i øvrigt
følge instruktionerne på forvaltningsorganets websted.
Ansøgerne skal på ansøgningsformularen dokumentere, at de er i besiddelse af de fornødne faglige
kvalifikationer og erfaringer i relation til målsætningerne for de(t) program(mer), deres ansøgning
vedrører. Online-ansøgningsformularen, oplysninger om ansøgningsfrist og de nærmere betingelser
for indgivelse af ansøgninger findes på følgende webadresse:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

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

EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1. Afgørelsen senest ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004.
EUT L 345 af 31.12.2003, s. 9.
EUT L 30 af 4.2.2004, s. 6.
EUT L 138 af 30.4.2004, s. 24
EUT L 138 af 30.4.2004, s. 31.
EUT L 138 af 30.4.2004, s. 40.
EFT L 52 af 27.2.1992, s. 1.
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Ansøgningskriterier

4.2.1. Fælles for samtlige programmer:
Ansøgerne skal have mindst fire års erhvervserfaring af relevans for det program, deres ansøgning
vedrører.

4.2.2. Specif ikke kr iter ier for de enkelte programmer:
Generelt er indkaldelsen åben for enhver fysisk person, som er statsborger i de lande, der deltager i
programmerne, hvilket medfører følgende specifikke kriterier for de forskellige programmer:
4.2.2.1. Handlingsprogrammet for livslang læring, herunder informationsnettet Eurydice
Med undtagelse af Jean Monnet-programmet kan der udelukkende indgives ansøgning af fysiske
personer, som er statsborgere i:
— Den Europæiske Unions medlemsstater
— EFTA-lande, som er medlem af EØS, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i
EØS-aftalen
— kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi
— landene på det vestlige Balkan, såfremt der foreligger en rammeaftale indeholdende bestemmelser om deres deltagelse i EF-programmer
— Schweiz, såfremt den bilaterale aftale med dette land er indgået.
Hvad angår Jean Monnet-programmet, stilles der ingen særlige krav til den fysiske persons nationalitet.
4.2.2.2. Erasmus Mundus-programmet og »Erasmus Mundus External Co-operation Window« (EM ECW)
Der kan indgives ansøgning af fysiske personer uden særlige krav til nationalitet.
4.2.2.3. De særlige rammeaftaler med USA og Canada
Der kan indgives ansøgning af fysiske personer, som er statsborgere i Den Europæiske Unions
medlemsstater eller henholdsvis USA og Canada.
4.2.2.4. Tempus-programmet
Der kan indgives ansøgning af fysiske personer, som er statsborgere i Den Europæiske Unions
medlemsstater eller i partnerstaterne (det vestlige Balkan, Østeuropa, det sydlige Middelhavsområde
samt Centralasien). Listen over de pågældende lande findes på webadressen:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5. Kulturprogrammet (2007-2013)
Der kan indgives ansøgning af fysiske personer, som er statsborgere i:
— Den Europæiske Unions medlemsstater
— EFTA-lande, som er medlem af EØS, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i
EØS-aftalen
— kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi
— landene på det vestlige Balkan, såfremt der foreligger en rammeaftale indeholdende bestemmelser om deres deltagelse i EF-programmer.
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4.2.2.6. Programmet »Aktive unge«
Der kan indgives ansøgning af fysiske personer, som er statsborgere i:
— Den Europæiske Unions medlemsstater
— EFTA-lande, som er medlem af EØS, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i
EØS-aftalen
— kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi
— landene på det vestlige Balkan, såfremt der foreligger en rammeaftale indeholdende bestemmelser om deres deltagelse i EF-programmer
— Schweiz, såfremt den bilaterale aftale med dette land er indgået.
4.2.2.7. Programmet »Europa for Borgerne« (2007-2013)
Der kan indgives ansøgning af fysiske personer, som er statsborgere i:
— Den Europæiske Unions medlemsstater
— EFTA-lande, som er medlem af EØS, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i
EØS-aftalen
— kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi
— landene på det vestlige Balkan, såfremt der foreligger en rammeaftale indeholdende bestemmelser om deres deltagelse i EF-programmer.
4.2.2.8. Programmet »MEDIA 2007«
Der kan indgives ansøgning af fysiske personer, som er statsborgere i:
— Den Europæiske Unions medlemsstater
— EFTA-lande, som er medlem af EØS, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i
EØS-aftalen
— kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi
— landene på det vestlige Balkan, såfremt der foreligger en rammeaftale indeholdende bestemmelser om deres deltagelse i EF-programmer
— Schweiz.
4.3.

Udvælgelseskriterier
Eksperterne vil blive udvalgt på grundlag af følgende kriterier:
— dokumenterede kvalifikationer på områder af relevans for de under punkt 3 nævnte
programmer
— evne til at arbejde på engelsk, fransk eller tysk og evne til at formulere sig skriftligt på engelsk
eller fransk; de udvalgte eksperter vil blive anmodet om at udarbejde deres evalueringer på
engelsk eller fransk
— grundlæggende kendskab til brugen af almindelig software og tilstrækkelig erfaring i brugen af
pc'er til at kunne gå ind på websteder af relevans for evalueringerne, downloade projektforslag
og evalueringsformularer og indtaste, gemme og uploade evalueringer af projektforslag og
rapporter samt projektoutput og -resultater.
Erfaring i styring af tværnationale projekter, i evaluering af programmer og/eller projekter, kendskab
til andre sprog end dem, der er nævnt ovenfor, og evne til at foretage finansielle og budgetmæssige
analyser af forslagene vil blive betragtet som en ekstra fordel.
Ansøgningerne vil blive gennemgået ud fra de kriterier, der er nævnt under punkt 4.3. i nærværende indkaldelse af interessetilkendegivelser. Forvaltningsorganet vil underrette alle ansøgere om,
hvorvidt de er optaget på listen over potentielle eksperter.
Listen vil kunne benyttes til at etablere ekspertpaneler og/eller udvælge eksperter til at udføre specifikke opgaver. Den vil være gældende, så længe ovennævnte programmer løber, dvs. frem til
31. december 2013, og vil i givet fald også kunne benyttes i afslutningsfasen af de projekter, der er
udvalgt i forbindelse med dette program.
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Indkaldelse af eksperterne
Forvaltningsorganet eller i påkommende tilfælde Kommissionen vil tilstræbe en afbalanceret
sammensætning af ekspertpanelerne og sikre en passende rotationsordning. Der vil ligeledes blive
taget hensyn til ansøgernes geografiske tilhørsforhold, sprogkundskaber og faglige profil. Forvaltningsorganet eller i påkommende tilfælde Kommissionen vil følge princippet om, at de bedst kvalificerede eksperter bør vælges, men vil dog samtidig tilstræbe en afbalanceret repræsentation af
kvinder og mænd.
Opgaverne vil efter behov kunne udføres i forvaltningskontorets eller Kommissionens lokaler eller
som telearbejde med brug af elektroniske kommunikationsmidler.
Kontrakterne om tjenesteydelser vil enten kunne underskrives af eksperterne selv, eller, hvis de
pågældende er ansat af en juridisk person, af en befuldmægtiget repræsentant for denne. Vederlaget
til de udvalgte eksperter fastsættes efter den tarif, der er gældende på tidspunktet for kontraktens
underskrivelse. Deres rejse- og opholdsudgifter godtgøres efter de regler, der er gældende i Kommissionen.
Kontraktmodellen, der også indeholder vederlagstariffen og reglerne for godtgørelse af rejse- og
opholdsudgifter, findes på forvaltningsorganets websted.

6.

Interessekonflikt
For at sikre, at eksperterne udfører deres opgaver i fuld uafhængighed, skal de underskrive en erklæring om, at der ikke består nogen interessekonflikt mellem de aktiviteter, projektforslag og
rapporter, det projektmateriale samt de projektoutput og/eller -resultater, de får kendskab til med
henblik på evalueringen, og deres tidligere, nuværende eller fremtidige virke.
De må heller ikke være personligt involveret i de aktiviteter, forslag, projekter, som de pålagte
opgaver vedrører. Ansøgerne anmodes derfor om at oplyse om deres eventuelle deltagelse i de(t)
program(mer), deres ansøgning vedrører. De udvalgte eksperter vil blive anmodet om at bekræfte
disse oplysninger, før de indkaldes til at medvirke ved nogen form for udvælgelses- eller evalueringsproces.
De udvalgte eksperter skal ved udførelsen af alle opgaver udvise den fornødne fagetiske adfærd og
bl.a. respektere kravet om fortrolig behandling af de oplysninger og dokumenter, de får kendskab
til. Kontrakten vil indeholde specifikke bestemmelser herom.
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