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Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling EACEA/07 met het oog op de samenstelling
van een lijst van deskundigen die ermee worden belast het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (1) bij te staan in het kader van het beheer van de
communautaire programma's op het gebied van onderwijs, audiovisuele media, cultuur, jeugd en
burgerschap
(2008/C 67/09)
1.

Inleiding
Op 8 februari 2007 heeft de Commissie Besluit 2007/114/EG aangenomen, dat dient tot wijziging
van Besluit 2005/56/EG tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele
media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs,
audiovisuele media en cultuur (hierna „het Agentschap” genoemd). Door dit besluit wordt de
bestaansperiode van het Agentschap verlengd tot 2015.
Het Agentschap heeft een eigen juridische identiteit en is gevestigd in Brussel. Het heeft tot taak
bepaalde onderdelen uit te voeren van meer dan 15 door de Gemeenschap gefinancierde programma's en activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding, actief burgerschap, jeugd, audiovisuele media en cultuur, evenals Eurydice, het informatienetwerk voor onderwijs in Europa. Het
Agentschap is belast met de belangrijkste aspecten van het beheer van de programmaonderdelen
die aan hem zijn gedelegeerd, te weten de vaststelling van oproepen tot het indienen van voorstellen, de selectie van de projecten en de ondertekening van de subsidieovereenkomsten, het financieel beheer, de follow-up van de projecten (tussentijdse rapporten en eindrapporten) en de communicatie met de begunstigden en de controles ter plaatse.
Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling wordt beheerd door het Uitvoerend
Agentschap, in samenwerking met de Europese Commissie. Van de deskundigen die in het kader
van deze oproep worden geselecteerd, kan tevens worden verlangd dat zij de directoraten-generaal
die toezicht houden op het Agentschap (DG EAC, INFSO, AIDCO) bijstaan bij hun activiteiten
(algehele coördinatie van de beleidsinitiatieven en de programma's, communicatiewerkzaamheden,
beheer van niet aan het Agentschap gedelegeerde onderdelen.
Er zij op gewezen dat de lijst die op grond van deze oproep tot het indienen van blijken van
belangstelling wordt samengesteld, voor het Agentschap of de Commissie geen verplichting
meebrengt om de geselecteerde gegadigden een dienstverleningscontract aan te bieden.

2.

Doel van de oproep
Het Agentschap doet een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling om gegadigden te
werven met het oog op de samenstelling van een lijst van deskundigen die ermee belast worden het
Agentschap bij te staan in de uitvoering van de volgende taken:
a) evaluatie van de voorstellen die in het kader van oproepen tot het indienen van voorstellen
worden ontvangen;
b) evaluatie en follow-up van de projecten:
— evaluatie van de projectrapporten;
— evaluatie van de producten en resultaten van de projecten;
— monitoring van projecten en bezoeken ter plaatse;
— andere taken die horen bij de analyse en/of follow-up van programma's en projecten;
c) specifieke onderzoeken en analyses met betrekking tot de activiteitengebieden.
De deskundigen zullen tot taak krijgen het Agentschap of — in voorkomend geval — de
Commissie bij te staan in de uitvoering van de bovengenoemde taken, waarbij zij zich dienen te
baseren op de doelstellingen van de programma's, op de prioriteiten en criteria die in de oproepen
tot het indienen van voorstellen zijn vastgesteld, en op de richtsnoeren en handboeken die de gegadigden ter beschikking worden gesteld.

(1) En de directoraten-generaal waaronder het Agentschap ressorteert.
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3.

Betrokken programma's

3.1.

Onderwijs en beroepsopleiding

3.1.1.

Het actieprogramma op het gebied van een leven lang leren ( 1)
met inbegrip van het informatienetwerk voor onderwijs in 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.

Het programma Erasmus Mundus (2)
met inbegrip van het nieuwe programma dat in 2009 moet worden goedgekeurd.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_fr.html

3.1.3.

Het programma Erasmus Mundus External Cooperation 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.

Specifieke overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika (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.

Specifieke overeenkomst met 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.

Het programma Tempus (6)
De lijst van deskundigen die voor dit programma worden geselecteerd, zal worden gebruikt door de
diensten van de Commissie en door het Agentschap, onder voorbehoud dat het mandaat van het
Agentschap wordt uitgebreid.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7.

Het programma voor samenwerking met de geïndustrialiseerde landen (ICI) (Verordening (EG)
nr. 1934/2006 van de Raad (7))

(1) PB L 327 van 24.11.2006, blz. 45.
(2) PB L 345 van 31.12.2003, blz. 1.
(3) Verordening (EG, Euratom) nr. 99/2000 van de Raad van 29 december 1999 betreffende bijstand aan de partnerstaten in
Oost-Europa en Centraal-Azië (PB L 12 van 18.1.2000, blz. 1). Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en
partnerschapsinstrument (PB L 310 van 9.11.2006, blz. 1). Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement
en de Raad van 18 december 2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking
(PB L 378 van 27.12.2006, blz. 41).
(4) Besluit 2006/910/EG van de Raad van 4 december 2006 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot vernieuwing van het samenwerkingsprogramma op het gebied van
het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding (PB L 346 van 9.12.2006, blz. 33).
5
( ) Besluit 2006/964/EG van de Raad van 18 december 2006 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de regering van Canada tot vaststelling van een kader voor samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren (PB L 397 van 30.12.2006, blz. 14).
(6) PB L 120 van 8.5.1999, blz. 30. Besluit gewijzigd bij Besluit 2000/460/EG (PB L 183 van 22.7.2000, blz. 16) en bij Besluit
2002/601/EG (PB L 195 van 24.7.2002, blz. 34). Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 tot
invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA) (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 82). Verordening
(EG) nr. 1638/2006. Verordening (EG) nr. 1905/2006.
7
( ) PB L 405 van 30.12.2006, blz. 37.
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3.2.

Cultuur

3.2.1.

Het programma Cultuur (1)
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

3.3.

Jeugd

3.3.1.

Het programma Jeugd in actie (2)
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

3.4.

Burgerschap

3.4.1.

Het programma Europa voor de burger 2007-2013 (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5.

Audiovisuele sector

3.5.1.

Het programma 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.

Programma's die momenteel worden afgerond
De in punt 2 genoemde taken, en met name de evaluatie en follow-up van projecten, kunnen eveneens betrekking hebben op oude programma's die momenteel worden afgerond, te weten:
a) de tweede fase van het communautaire actieprogramma op onderwijsgebied „Socrates”, goedgekeurd bij Besluit nr. 253/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad (5);
b) de tweede fase van het communautaire actieprogramma inzake beroepsopleiding „Leonardo da
Vinci”, goedgekeurd bij Besluit 1999/382/EG van de Raad (6);
c) het communautaire actieprogramma „Jeugd”, goedgekeurd bij Besluit nr. 1031/2000/EG van het
Europees Parlement en de Raad (7);
d) het programma „Cultuur 2000”, goedgekeurd bij Besluit nr. 508/2000/EG van het Europees
Parlement en de Raad (8);
e) het programma ter aanmoediging van de ontwikkeling, distributie en promotie van Europese
audiovisuele werken (MEDIA Plus — Ontwikkeling, distributie en promotie) (2001-2005),
goedgekeurd bij Besluit 2000/821/EG van de Raad (9);

(1) Besluit nr. 1903/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling van het
programma Cultuur (2007-2013) (PB L 378 van 27.12.2006, blz. 22).
(2) Besluit nr. 1719/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 tot vaststelling van het
programma Jeugd in actie voor de periode 2007-2013 (PB L 327 van 24.11.2006, blz. 30).
(3) Besluit nr. 1904/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling voor de periode
2007-2013 van het programma Europa voor de burger ter bevordering van een actief Europees burgerschap (PB L 378 van
27.12.2006, blz. 32).
(4) Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering van
een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007) (PB L 327 van 24.11.2006, blz. 12).
(5) PB L 28 du 3.2.2000, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 885/2004 van de Raad (PB L 168 van
1.5.2004, blz. 1).
(6) PB L 146 van 11.6.1999, blz. 33. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
(7) PB L 117 van 18.5.2000, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 885/2004.
(8) PB L 63 van 10.3.2000, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 885/2004.
(9) PB L 336 van 30.12.2000, blz. 82. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 885/2004.
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f) het opleidingsprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie
(MEDIA-opleiding) (2001-2005), goedgekeurd bij Besluit nr. 163/2001/EG van het Europees
Parlement en de Raad (1);
g) het meerjarenprogramma (2004-2006) voor de doeltreffende integratie van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) in de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in Europa
(eLearning-programma) (Besluit nr. 2318/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 2));
h) het communautaire actieprogramma ter bevordering van actief Europees burgerschap („civic
participation”) (Besluit 2004/100/EG van de Raad (3));
i) het communautaire actieprogramma ter ondersteuning van organisaties die op Europees niveau
actief zijn op het terrein van jeugdzaken (Besluit nr. 790/2004/EG van het Europees Parlement
en de Raad (4));
j) het communautaire actieprogramma ter bevordering van op Europees niveau actieve organisaties en ter ondersteuning van gerichte activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding
(Besluit nr. 791/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (5));
k) het communautaire actieprogramma ter ondersteuning van organisaties die op Europees niveau
op cultuurgebied actief zijn (Besluit nr. 792/2004/EG van het Europees Parlement en de
Raad (6));
l) de projecten op het gebied van het hoger onderwijs die in het kader van de bepalingen betreffende hulp voor economische samenwerking met de ontwikkelingslanden in Azië gefinancierd
kunnen worden (Verordening (EEG) nr. 443/92 van de Raad (7));
m) de derde fase van het programma voor universitaire samenwerking Tempus (2000-2006).
De rechtsgrondslagen van de programma's, alsook informatie met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de programma's zijn te vinden op de volgende website:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
Deze lijst van deskundigen wordt voornamelijk samengesteld om assistentie te verlenen bij het
beheer van de aan het Agentschap gedelegeerde programma's; de lijst kan echter tevens dienen voor
andere activiteiten op de betreffende gebieden.

4.

Selectieprocedure
De deskundigen worden geselecteerd op grond van hun beroeps- en technische vaardigheden om
de in de oproep tot kandidaatstelling vermelde taken uit te voeren.

4.1.

Kandidatuur
Gegadigden wordt verzocht zich kandidaat te stellen met behulp van het onlineformulier en overeenkomstig de instructies die op de website van het Agentschap beschikbaar zijn.
Gegadigden dienen door middel van het aanmeldingsformulier aan te tonen dat zij beschikken over
de vereiste beroepservaring en vaardigheden die aansluiten op de doelstellingen van het programma
of de programma's waarvoor zij zich kandidaat stellen. Het onlineaanmeldingsformulier, de sluitingsdatum van de oproep, alsook de procedures voor kandidaatstelling zijn te vinden op de
volgende website:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

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

PB L 26 van 27.1.2001, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 885/2004.
PB L 345 van 31.12.2003, blz. 9.
PB L 30 van 4.2.2004, blz. 6.
PB L 138 van 30.4.2004, blz. 24.
PB L 138 van 30.4.2004, blz. 31.
PB L 138 van 30.4.2004, blz. 40.
PB L 52 van 27.2.1992, blz. 1.
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Toelatingscriteria

4.2.1. Gemeenschappelijk cr iter ium voor alle programma's
Gegadigden dienen te beschikken over een beroepservaring van minimaal vier jaar die aansluit op
het programma waarvoor zij zich kandidaat stellen.

4.2.2. Specif ieke cr iter ia voor de programma's afzonderlijk
In principe staat de oproep open voor natuurlijke personen die staatsburger zijn van de aan de
programma's deelnemende landen. Dit leidt tot specifieke criteria voor de diverse programma's, als
hierna uiteengezet:
4.2.2.1. Actieprogramma op het gebied van een leven lang leren (LLP), waaronder het informatienetwerk
Eurydice
Met uitzondering van het programma Jean Monnet staat de oproep open voor natuurlijke personen die
onderdaan zijn van:
— de lidstaten van de Europese Unie;
— de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, overeenkomstig de in de
EVA-Overeenkomst vastgestelde voorwaarden;
— de kandidaat-lidstaten die gebruikmaken van een pretoetredingsstrategie;
— de Westelijke Balkanlanden, voor zover er een kaderovereenkomst bestaat die voorziet in hun
deelname aan communautaire programma's;
— Zwitserland, voor zover met dit land de bilaterale overeenkomst is gesloten.
Voor het programma Jean Monnet staat de oproep open voor natuurlijke personen, zonder restricties op grond van nationaliteit.
4.2.2.2. De programma's Erasmus Mundus en Erasmus Mundus External Cooperation Window (EM ECW)
De oproep staat open voor natuurlijke personen, zonder restricties op grond van nationaliteit.
4.2.2.3. Specifieke kaderovereenkomsten met de Verenigde Staten van Amerika en Canada
De oproep staat open voor natuurlijke personen die onderdaan zijn van de lidstaten van de Europese Unie en — respectievelijk — de Verenigde Staten en Canada.
4.2.2.4. Het programma Tempus
De oproep staat open voor natuurlijke personen die onderdaan zijn van de lidstaten van de Europese Unie, alsook voor de onderdanen van de partnerlanden (Westelijke Balkan, Oost-Europa, zuidelijk Middellandse Zeegebied en Centraal-Azië). Een overzicht van deze landen kan worden geraadpleegd op:
http://www.ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5. Het programma Cultuur (2007-2013)
De oproep staat open voor natuurlijke personen die onderdaan zijn van:
— de lidstaten van de Europese Unie;
— de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, overeenkomstig de in de
EVA-Overeenkomst vastgestelde voorwaarden;
— de kandidaat-lidstaten die gebruikmaken van een pretoetredingsstrategie;
— de Westelijke Balkanlanden, voor zover er een kaderovereenkomst bestaat die voorziet in hun
deelname aan communautaire programma's.
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4.2.2.6. Het programma Jeugd in actie
De oproep staat open voor natuurlijke personen die onderdaan zijn van:
— de lidstaten van de Europese Unie;
— de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, overeenkomstig de in de
EVA-Overeenkomst vastgestelde voorwaarden;
— de kandidaat-lidstaten die gebruikmaken van een pretoetredingsstrategie;
— de Westelijke Balkanlanden, voor zover er een kaderovereenkomst bestaat die voorziet in hun
deelname aan communautaire programma's;
— Zwitserland, voor zover met dit land de bilaterale overeenkomst is gesloten.
4.2.2.7. Het programma Europa voor de burger 2007-2013
De oproep staat open voor natuurlijke personen die onderdaan zijn van:
— de lidstaten van de Europese Unie;
— de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, overeenkomstig de in de
EVA-Overeenkomst vastgestelde voorwaarden;
— de kandidaat-lidstaten die gebruikmaken van een pretoetredingsstrategie;
— de Westelijke Balkanlanden, voor zover er een kaderovereenkomst bestaat die voorziet in hun
deelname aan communautaire programma's.
4.2.2.8. Het programma MEDIA 2007
De oproep staat open voor natuurlijke personen die onderdaan zijn van:
— de lidstaten van de Europese Unie;
— de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, overeenkomstig de in de
EVA-Overeenkomst vastgestelde voorwaarden;
— de kandidaat-lidstaten die gebruikmaken van een pretoetredingsstrategie;
— de Westelijke Balkanlanden, voor zover er een kaderovereenkomst bestaat die voorziet in hun
deelname aan communautaire programma's;
— Zwitserland.
4.3.

Selectiecriteria
De deskundigen zullen worden geselecteerd op grond van de volgende criteria:
— aantoonbare bekwaamheid op de gebieden die verband houden met de in punt 3 vermelde
programma's;
— in staat zijn om in het Engels, Frans of Duits te werken en om teksten in het Engels of Frans op
te stellen; de geselecteerde deskundigen zal worden verzocht hun evaluaties in het Engels of
Frans op te stellen;
— basisvaardigheden in het gebruiken van de gangbare software en voldoende ervaring
met het gebruik van personal computers, zodat zij zich toegang kunnen verschaffen tot de
evaluatiesite(s), de voorstellen en evaluatieformulieren kunnen downloaden en hun evaluaties
over de voorstellen, rapporten, producten en/of resultaten van de projecten online kunnen
invoeren, opslaan en verzenden.
Ervaring op het gebied van beheer van transnationale projecten en evaluatie van programma's en/of
projecten, kennis van andere dan hierboven genoemde talen en vaardigheden voor de uitvoering
van een financiële en begrotingsanalyse van de voorstellen zullen als pluspunten worden aangemerkt.
Elke aanmelding zal worden bekeken op grond van de criteria die in punt 4.3 van deze oproep tot
kandidaatstelling zijn vermeld. Het Agentschap zal de gegadigden ervan in kennis stellen of zij al
dan niet op de lijst van potentiële deskundigen zijn opgenomen.
Deze lijst kan worden gebruikt voor het samenstellen van deskundigenpanels en/of voor het selecteren van deskundigen voor de uitvoering van specifieke taken. De lijst geldt voor de bestaansperiode van de bovengenoemde programma's (31 december 2013) en kan eventueel ook worden
gebruikt tijdens de periode waarin de in het kader van deze programma's geselecteerde projecten
worden afgerond.
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Convocatie van de deskundigen
Het Agentschap of eventueel de Commissie zal erop toezien dat de deskundigenpanels op evenwichtige wijze worden samengesteld, waarbij een adequate roulatie van deskundigen zal worden
gewaarborgd. Het Agentschap zal tevens rekening houden met de geografische herkomst, de taalkundige vaardigheden en het beroepsprofiel van de gegadigden. Met inachtneming van het principe
dat de meest gekwalificeerde deskundigen worden gekozen, streeft het Agentschap of in voorkomend geval de Commissie tevens naar een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen.
Afhankelijk van de behoeften kunnen de taken worden uitgevoerd in de kantoren van het Agentschap, van de Commissie, of op afstand met behulp van elektronische communicatiemiddelen.
De dienstverleningscontracten kunnen worden ondertekend door de deskundigen zelf, dan wel, als
zij in dienst zijn van een rechtspersoon, door een bevoegde vertegenwoordiger van die rechtspersoon. De honoraria van de geselecteerde deskundigen worden vastgesteld op basis van de tarieven
die van kracht zijn op het ogenblik waarop het contract wordt ondertekend. Hun reis- en verblijfskosten worden vergoed op basis van de bij de Commissie geldende regeling ter zake.
Het voorbeeldcontract, waarin het bezoldigingsniveau en de regels voor vergoeding van reis- en
verblijfskosten zijn vermeld, is beschikbaar op de website van het Agentschap.

6.

Belangenconflict
Om te waarborgen dat de deskundigen onafhankelijk zijn bij de uitvoering van de hun toevertrouwde taken, moeten zij een verklaring ondertekenen waarin zij aangeven dat er geen belangenconflict bestaat tussen de activiteiten, voorstellen, rapporten, dossiers, producten en/of resultaten
die hun ter evaluatie worden voorgelegd en hun vroegere, huidige of toekomstige functies.
Voorts mogen zij niet persoonlijk betrokken zijn bij de activiteiten, voorstellen of projecten die
verband houden met de hun toevertrouwde taken. Met het oog hierop wordt de gegadigden
verzocht melding te maken van hun eventuele deelname aan het programma of de programma's
waarvoor zij zich kandidaat stellen. Alvorens te worden verzocht deel te nemen aan enige selectie
of evaluatie, zal de geselecteerde deskundigen worden gevraagd deze informatie te bevestigen.
De geselecteerde deskundigen moeten eveneens, voor iedere dienst die zij verlenen, blijk geven van
de nodige deontologische ernst en zij moeten met name zorg dragen voor de vertrouwelijkheid van
de informatie en de documenten waarvan zij kennis hebben gekregen. Daartoe zullen specifieke
clausules in het contract worden opgenomen.
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