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Výzva EACEA/07 na vyjadrenie záujmu na vytvorenie zoznamu expertov, ktorých úlohou je
pomáhať Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (1) pri riadení
programov Spoločenstva v oblastiach vzdelávania, audiovizuálneho sektora, kultúry, mládeže
a občianstva
(2008/C 67/09)
1.

Úvod
Európska komisia prijala 8. februára 2007 rozhodnutie 2007/114/ES. Toto rozhodnutie mení
a dopĺňa rozhodnutie 2005/56/ES, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho
sektora a kultúry (ďalej len „agentúra“), a ktorým sa predlžuje obdobie pôsobenia agentúry do roku
2015.
Agentúra je právnickou osobou so sídlom v Bruseli. Jej úlohou je, pod dohľadom Komisie, realizovať určitý počet častí viac než pätnástich programov a činností financovaných z prostriedkov
Spoločenstva v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, aktívneho občianstva, mládeže, audiovizuálneho sektora a kultúry, ako aj informačnú sieť o vzdelávaní v Európe Eurydice. Agentúra je
poverená hlavnými aspektmi riadenia týchto častí zverených programov, najmä vypracúvaním
výziev na predkladanie návrhov, výberom projektov a podpisovaním dohôd o grantoch, finančným
hospodárením, sledovaním projektov (priebežné a konečné správy), komunikáciou s tými, ktorí
získali podporu, a kontrolami priamo na mieste.
Táto výzva na vyjadrenie záujmu je koordinovaná výkonnou agentúrou v spolupráci s Európskou
komisiou. Experti vybraní v rámci tejto výzvy môžu byť vyzvaní, aby spolupracovali aj
s generálnymi riaditeľstvami, ktoré majú záštitu nad agentúrou (GR EAC, INFSO, AIDCO), v rámci
ich činnosti (všeobecná koordinácia politík a programov, komunikácie, riadenie častí programov,
ktoré nie sú zverené agentúre).
Treba pripomenúť, že agentúra alebo Komisia nie sú povinné ponúknuť zmluvu o poskytovaní
služieb vybraným uchádzačom, ktorých meno sa bude nachádzať na zozname vypracovanom na
základe tejto výzvy na vyjadrenie záujmu.

2.

Predmet výzvy
Agentúra uverejňuje výzvu na vyjadrenie záujmu na získanie kandidatúr s cieľom vytvoriť zoznam
expertov poverených prispievať k plneniu týchto úloh:
a) Posudzovanie návrhov získaných v rámci výziev na predkladanie návrhov.
b) Posudzovanie a sledovanie projektov:
— hodnotenie správ o projektoch,
— hodnotenie produktov a výsledkov projektov,
— sledovanie projektov a návštevy priamo na mieste,
— akékoľvek ďalšie úlohy súvisiace s analýzou a/alebo sledovaním programov a projektov.
c) Osobitné štúdie a analýzy súvisiace s oblasťami činností.
Úlohou expertov bude pomáhať agentúre, prípadne Komisii, pri plnení uvedených úloh, pričom sa
budú riadiť cieľmi programov, prioritami a kritériami stanovenými vo výzvach na predkladanie
návrhov, a aj príručkami a manuálmi, ktoré budú k dispozícii pre uchádzačov.

(1) a generálnym riaditeľstvám, ktoré majú záštitu nad agentúrou.
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3.

Programy

3.1.

Vzdelávanie a odborná príprava

3.1.1.

Akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania (1)
vrátane informačnej siete o vzdelávaní v Európe (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)
vrátane nového programu, ktorý má byť prijatý v roku 2009.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_fr.html

3.1.3.

Komponent vonkajšej spolupráce Erasmus Mundus [The 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.

Osobitná 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.

Osobitná 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)
Zoznam expertov vybraných pre tento program budú používať útvary Komisie aj agentúra,
s výhradou rozšírenia jej mandátu.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7.

Program spolupráce s industrializovanými krajinami ICI [nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006 (7)].

(1) Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45.
(2) Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 1.
(3) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 99/2000 z 29. decembra 1999 o poskytovaní pomoci partnerským štátom vo východnej
Európe a strednej Ázii (Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s. 1). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006
z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva
(Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 1). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006,
ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41).
(4) Rozhodnutie Rady 2006/910/ES zo 4. decembra 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými
štátmi americkými, ktorou sa obnovuje program spolupráce v oblasti vyššieho vzdelávania, odborného vzdelávania
a odbornej prípravy (Ú. v. EÚ L 346, 9.12.2006, s. 33).
5
( ) Rozhodnutie Rady 2006/964/ES z 18. decembra 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou
Kanady, ktorou sa vytvára rámec na spoluprácu v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
(Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006, s. 14).
(6) Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 30. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2000/460/ES (Ú. v. ES L 183, 22.7.2000,
s. 16) a rozhodnutím 2002/601/ES (Ú. v. ES L 195, 24.7.2002, s. 34). Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla
2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82). Nariadenie (ES)
č. 1638/2006. Nariadenie (ES) č. 1905/2006.
7
( ) Ú. v. ES L 405, 30.12.2006, s. 37.
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3.2.

Kultúra

3.2.1.

Program Kultúra (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.

Mládež

3.3.1.

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

3.4.

Občianstvo

3.4.1.

Program „Európa pre občanov“ 2007 – 2013 (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5.

Audiovizuálny sektor

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.

Končiace sa programy
Úlohy uvedené v bode 2, najmä pokiaľ ide o hodnotenie a sledovanie projektov, sa môžu takisto
týkať starších programov, ktoré sa v súčasnosti končia:
a) druhá fáza akčného programu Spoločenstva v oblasti vzdelávania „Sokrates“, schválená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 253/2000/ES (5);
b) druhá fáza akčného programu Spoločenstva pre odborné vzdelávanie „Leonardo da Vinci“,
schválená rozhodnutím Rady 1999/382/ES (6);
c) akčný program Spoločenstva „Mládež“, schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady
č. 1031/2000/ES (7);
d) program „Kultúra
č. 508/2000/ES (8);

2000“,

schválený

rozhodnutím

Európskeho

parlamentu

a

Rady

e) program na podporu rozvoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel (MEDIA
Plus – rozvoj, distribúcia a propagácia) (2001 – 2005), schválený rozhodnutím Rady
2000/821/ES (9);
(1) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1903/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje program
„Kultúra“ (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 22).
(2) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje program
„Mládež v akcii“ na obdobie 2007 – 2013 (Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 30).
(3) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa na obdobie rokov 2007 –
2013 ustanovuje program „Európa pre občanov“ na podporu aktívneho európskeho občianstva (Ú. v. EÚ L 378,
27.12.2006, s. 32).
(4) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu
európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) (Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 12).
(5) Ú. v. EÚ L 28, 3.2.2000, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 885/2004 (Ú. v. EÚ
L 168, 1.5.2004, s. 1).
(6) Ú. v. ES L 146, 11.6.1999, s. 33. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
(7) Ú. v. ES L 117, 18.5.2000, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004.
(8) Ú. v. ES L 63, 10.3.2000, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004.
(9) Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 82. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004.
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f) program ďalšieho vzdelávania odborníkov Európskeho audiovizuálneho programového priemyslu (MEDIA – vzdelávanie) (2001 – 2005), schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu
a Rady č. 163/2001/ES (1);
g) viacročný program (2004 – 2006) na účinnú integráciu informačných a komunikačných technológií (IKT) do systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe (program eLearning)
[rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2318/2003/ES (2)];
h) akčný program Spoločenstva na podporu aktívneho európskeho občianstva (občianska účasť)
[rozhodnutie Rady 2004/100/ES (3)];
i) akčný program Spoločenstva na podporu organizácií aktívnych na európskej úrovni v oblasti
mládeže [rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 790/2004/ES (4)];
j) akčný program Spoločenstva na podporu organizácií činných na európskej úrovni a špecifických
činností v oblasti vzdelávania a školenia [rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady
č. 791/2004/ES (5)];
k) akčný program Spoločenstva zameraný na podporu organizácií pôsobiacich na európskej
úrovni v oblasti kultúry [rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 792/2004/ES (6)];
l) projekty v oblasti vyššieho vzdelávania, ktoré by mohli byť financované v rámci ustanovení
týkajúcich sa pomoci na hospodársku spoluprácu s rozvojovými krajinami Ázie [nariadenie
Rady (EHS) č. 443/92 (7)];
m) tretia fáza programu univerzitnej spolupráce Tempus (2000 – 2006);
Právny základ programov a informácie týkajúce sa ich realizácie sú k dispozícii na tejto internetovej
stránke:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
Zoznam expertov je vytvorený najmä s cieľom pomôcť pri riadení uvedených programov, pričom
môže slúžiť aj na iné činnosti v príslušných oblastiach.

4.

Výberové konanie
Experti sú vyberaní na základe ich profesionálnych a odborných schopností na plnenie úloh uvedených vo výzve na predloženie prihlášok.

4.1.

Prihlášky
Od záujemcov sa požaduje, aby prihlášky predkladali online prostredníctvom príslušného formulára
a v súlade s pokynmi, ktoré sú dostupné na internetovej stránke agentúry.
V prihlasovacom formulári musia uchádzači preukázať svoje kompetencie a profesionálne skúsenosti požadované v súvislosti s cieľmi programu/programov, o ktorý/ktoré sa uchádzajú. Online
formulár, dátum uzávierky prihlášok a spôsoby podania prihlášok sa nachádzajú na tejto adrese:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

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

Ú. v. ES L 26, 27.1.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004.
Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 9.
Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2004, s. 6.
Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 24.
Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 31.
Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 40.
Ú. v. ES L 52, 27.2.1992, s. 1.
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Kritériá oprávnenosti

4.2.1. Všeobecné kr itér ium platné pre všetky programy
Uchádzači musia mať minimálne štvorročnú pracovnú skúsenosť v oblasti súvisiacej s programom,
o ktorý sa uchádzajú.

4.2.2. Osobitné kr itér iá pre jednotlivé programy
Táto výzva je otvorená pre všetky fyzické osoby pochádzajúce z krajín, ktoré sa podieľajú na
programoch, z čoho vyplývajú nasledujúce osobitné kritériá pre jednotlivé programy:
4.2.2.1. Akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania (Lifelong Learing Plan, LLP) vrátane informačnej
siete Eurydice
S výnimkou programu Jean Monnet je program otvorený výlučne pre fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi:
— členských štátov Európskej únie;
— členských štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP podľa podmienok uvedených v Dohode o EHP
— kandidátskych krajín, ktoré užívajú výhody z predvstupovej stratégie;
— krajín západného Balkánu, pokiaľ existuje rámcová dohoda predpokladajúca ich účasť na
programoch Spoločenstva;
— Švajčiarska, pokiaľ je s touto krajinou uzavretá bilaterálna dohoda.
V prípade programu Jean Monnet je výzva otvorená pre fyzické osoby bez obmedzenia štátnej
príslušnosti.
4.2.2.2. Programy Erasmus Mundus a komponent vonkajšej spolupráce Erasmus Mundus (External
Co-operation Window)
Výzva je otvorená pre fyzické osoby bez obmedzenia štátnej príslušnosti.
4.2.2.3. Osobitné rámcové dohody s USA a Kanadou
Výzva je otvorená pre fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi krajín Európskej únie, Spojených štátov a Kanady.
4.2.2.4. Program Tempus
Výzva je otvorená pre fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi krajín Európskej únie a pre
osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi partnerských krajín (krajiny západného Balkánu, východnej
Európy, južného Stredozemia a strednej Ázie), ktorých zoznam je dostupný na internetovej stránke:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5. Program Kultúra (2007 – 2013)
Výzva je otvorená pre fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi:
— členských štátov Európskej únie,
— členských štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP podľa podmienok uvedených v Dohode o EHP,
— kandidátskych krajín, ktoré užívajú výhody z predvstupovej stratégie,
— krajín západného Balkánu, pokiaľ existuje rámcová dohoda predpokladajúca ich účasť na
programoch Spoločenstva.
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4.2.2.6. Program „Mládež v akcii“
Výzva je otvorená pre fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi:
— členských štátov Európskej únie,
— členských štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP podľa podmienok uvedených v Dohode o EHP,
— kandidátskych krajín, ktoré užívajú výhody z predvstupovej stratégie,
— krajín západného Balkánu, pokiaľ existuje rámcová dohoda predpokladajúca ich účasť na
programoch Spoločenstva,
— Švajčiarska, pokiaľ je s touto krajinou uzavretá bilaterálna dohoda.
4.2.2.7. Program „Európa pre občanov“ 2007 – 2013
Výzva je otvorená pre fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi:
— členských štátov Európskej únie,
— členských štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP podľa podmienok uvedených v Dohode o EHP,
— kandidátskych krajín, ktoré užívajú výhody z predvstupovej stratégie,
— krajín západného Balkánu, pokiaľ existuje rámcová dohoda predpokladajúca ich účasť na
programoch Spoločenstva.
4.2.2.8. Program „MEDIA 2007“
Výzva je otvorená pre fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi:
— členských štátov Európskej únie,
— členských štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP podľa podmienok uvedených v Dohode o EHP,
— kandidátskych krajín, ktoré užívajú výhody z predvstupovej stratégie,
— krajín západného Balkánu, pokiaľ existuje rámcová dohoda predpokladajúca ich účasť na
programoch Spoločenstva,
— Švajčiarska.
4.3.

Výberové kritériá
Experti budú vyberaní na základe týchto kritérií:
— preukázaná spôsobilosť v oblastiach súvisiacich s programami vymenovanými v bode 3;
— schopnosť pracovať v angličtine, francúzštine alebo nemčine, schopnosť písomne pracovať
v angličtine alebo francúzštine; vybraní experti budú vyzvaní, aby vypracovali hodnotiace
posudky v angličtine alebo vo francúzštine;
— základná spôsobilosť používať bežné softvérové programy a dostatočné skúsenosti pri používaní
osobných počítačov, ktoré umožňujú prístup na stránky s hodnotením/hodnoteniami, schopnosť sťahovať návrhy a formuláre pre hodnotenie, vybrať, uložiť a poslať svoje hodnotenia týkajúce sa návrhov, správ, produktov a/alebo výsledkov projektov elektronickou cestou.
Skúsenosť v oblasti riadenia nadnárodných projektov, hodnotenia programov a/alebo projektov, ako
aj znalosti ďalších jazykov, iných ako vyššie uvedených, a schopnosti umožňujúce vykonať finančnú
a rozpočtovú analýzu návrhov sa budú považovať za ďalšie výhody.
Každá prihláška bude posudzovaná na základe kritérií uvedených v bode 4.3 tejto výzvy na predkladanie prihlášok. Agentúra bude informovať uchádzačov o tom, či boli zaradení do zoznamu
expertov alebo či bola ich prihláška zamietnutá.
Zoznam bude možné použiť pri vytváraní panelov expertov a/alebo pri výbere expertov na plnenie
osobitných úloh. Platí počas obdobia trvania uvedených programov (do 31. decembra 2013)
a v prípade potreby ho bude možné použiť aj v období ukončovania vybraných projektov v rámci
týchto projektov.
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Pozývanie expertov
Agentúra, resp. Komisia, bude dbať na to, aby sa panely expertov vytvárali vyváženým spôsobom
a aby sa zabezpečila primeraná rotácia expertov. Takisto zohľadní zemepisný pôvod, jazykové
schopnosti a profesionálny profil uchádzačov. Pri dodržiavaní zásady výberu čo najkvalifikovanejších expertov sa agentúra, resp. Komisia, zároveň sa bude usilovať o vyvážené zastúpenie žien
a mužov.
Podľa potreby bude možné plniť úlohy v priestoroch agentúry, resp. Komisie, alebo tiež diaľkovo za
pomoci nástrojov elektronickej komunikácie.
Zmluvy o poskytovaní služieb môžu podpísať buď experti, alebo – ak by bol expert zamestnancom
nejakej právnickej osoby – poverený zástupca tejto právnickej osoby. Odmeny vybraných expertov
budú určené na základe tarifných tabuliek platných v čase podpísania zmluvy. Ich cestovné náklady
a náklady na pobyt budú preplácané na základe ustanovení platných pre Komisiu.
Vzorová zmluva, ktorá obsahuje aj výšku odmeny a spôsoby náhrady nákladov na pobyt
a cestovných nákladov, je k dispozícii na internetovej stránke agentúry.

6.

Konflikt záujmov
Aby sa zabezpečila nezávislosť expertov pri plnení zverených úloh, budú povinní podpísať vyhlásenie, ktorým potvrdia, že medzi zverenými činnosťami, návrhmi, správami, spismi, produktmi
a/alebo výsledkami a ich minulými, súčasnými alebo budúcimi funkciami nejestvuje konflikt
záujmov.
Experti sa takisto nemôžu osobne angažovať do činností, návrhov alebo projektov, ktorých sa
týkajú im zverené úlohy. Uchádzači preto musia označiť program(y), pre ktorý/-é predkladajú kandidatúru a na ktorom/-ých sa prípadne zúčastnili. Tieto informácie budú musieť vybraní experti
potvrdiť, skôr ako budú pozvaní na akékoľvek výberové alebo hodnotiace konanie.
Experti budú takisto pri každom výkone povinní preukázať profesionálne etický profil a rešpektovať
dôverné zaobchádzanie s informáciami a dokumentmi, ku ktorým majú prístup. Z tohto dôvodu
budú do ich zmlúv vložené osobitné ustanovenia.
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