12.3.2008

Uradni list Evropske unije

SL

Razpis za prijavo interesa EACEA/07 za sestavo seznama strokovnjakov, zadolženih za pomoč Izvajalski agenciji (1) za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo v okviru vodenja programov
Skupnosti na področjih izobraževanja, audiovizualnih medijev, kulture, mladine in državljanstva
(2008/C 67/09)
1.

Uvod
Komisija je 8. februarja 2007 sprejela Sklep 2007/114/ES, ki spreminja Sklep Komisije 2005/56/ES
o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, audiovizualnega področja in kulture (v
nadaljevanju: Agencija) in podaljšuje obstoj Agencije do leta 2015.
Agencija je pravna oseba s sedežem v Bruslju. Pod nadzorom Komisije skrbi za izvajanje določenega
števila posameznih delov več kot petnajstih programov in dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev
Skupnosti, in sicer na področjih izobraževanja in usposabljanja, aktivnega državljanstva, mladine,
audiovizualnih medijev in kulture, kot tudi informacijske mreže o izobraževanju v Evropi, Eurydice.
Agencija je zadolžena za glavne vidike vodenja posameznih delov programov, ki so ji zaupani, zlasti
za pripravo razpisov za zbiranje predlogov, izbiro projektov in sklepanje dogovorov o subvencijah,
finančno poslovodenje, spremljanje projektov (vmesna in končna poročila), komunikacijo z upravičenci in nadzor na kraju samem.
Ta razpis za prijavo interesa vodi izvajalska agencija v sodelovanju z Evropsko komisijo. Strokovnjaki, izbrani v okviru tega razpisa, bodo lahko zadolženi tudi za pomoč generalnim direktoratom,
ki so pristojni za Agencijo (GD EAC, INFSO, AIDCO), v okviru njihovih dejavnosti (splošno usklajevanje politik in programov, obveščanja, upravljanja delov, ki niso zaupani Agenciji).
Niti Agencija niti Komisija nista zavezani k sklenitvi pogodbe o opravljanju storitev z izbranimi
kandidati s seznama, sestavljenega na podlagi tega razpisa za prijavo interesa.

2.

Predmet razpisa
Agencija objavlja razpis za prijavo interesa, da bi prejela prijave, na podlagi katerih bo lahko sestavila seznam strokovnjakov za pomoč pri izvajanju naslednjih nalog:
(a) Ocena predlogov, prejetih v okviru razpisov za zbiranje predlogov.
(b) Ocena in spremljanje projektov:
— ocena projektnih poročil,
— ocena izdelkov in rezultatov projektov,
— spremljanje projektov in obiski na terenu,
— ostale zadolžitve na področju analize in/ali spremljanja programov in projektov.
(c) Posebne študije, povezane s področji delovanja
Naloga strokovnjakov bo pomagati Agenciji ali, če bo to potrebno, Komisiji, pri izvajanju zgoraj
navedenih nalog ob upoštevanju ciljev programov, prednostnih nalog in meril, navedenih v razpisih
za zbiranje predlogov, ter vodnikov in priročnikov, ki bodo na voljo kandidatom.

(1) In generalnim direktoratom, ki so pristojni zanjo.
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3.

Zadevni programi

3.1

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

3.1.1

Akcijski program na področju vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja ( 1)
vključno z informacijskim omrežjem o izobraževanju v Evropi (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)
vključno z novim programom, ki ga bo treba sprejeti leta 2009:
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_fr.html

3.1.3

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

Posebni sporazum z ZDA (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

Posebni sporazum s Kanado (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 strokovnjakov, izbranih za ta program, bodo uporabljale službe Komisije in tudi Agencija,
če bo njen mandat podaljšan.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7

Program o sodelovanju z industrializiranimi državami (ICI) (Uredba Sveta (ES) št. 1934/2006) (7).

(1) UL L 327, 24.11.2006, str. 45.
(2) UL L 345, 31.12.2003, str. 1.
(3) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 99/2000 z dne 29. decembra 1999 o zagotavljanju pomoči partnerskim državam v vzhodni
Evropi in srednji Aziji (UL L 12, 18.1.2000, str. 1). Uredba (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. oktobra 2006 o splošnih določbah o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva (UL L 310,
9.11.2006, str. 1). Uredba (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi
instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (UL L 378, 27.12.2006, str. 41).
(4) Sklep Sveta 2006/910/ES z dne 4. decembra 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokega šolstva ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja (UL L 346, 9.12.2006, str. 33).
5
( ) Sklep Sveta 2006/964/ES z dne 18. decembra 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade
o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine (UL
L 397, 30.12.2006, str. 14).
(6) UL L 120, 8.5.1999, str. 30. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2000/460/ES (UL L 183, 22.7.2000, str. 16) in
Sklepom 2002/601/ES (UL L 195, 24.7.2002, str. 34). Uredba Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006
o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L 210, 31.7.2006, str. 82). Uredba (ES) št. 1638/2006.
Uredba (ES) št. 1905/2006.
7
( ) UL L 405, 30.12. 2006, str. 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

Mladina

3.3.1

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

3.4

Državljanstvo

3.4.1

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

3.5

Audiovizualno področje

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

Programi, ki se bližajo koncu
Naloge, navedene v točki 2, predvsem tiste na področju ocenjevanja in spremljanja projektov, bodo
morda v zvezi s starimi programi, ki se zaključujejo:
(a) druga faza akcijskega programa Skupnosti na področju izobraževanja „Socrates“, odobrena s
Sklepom št. 253/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5);
(b) druga faza akcijskega programa na področju poklicnega usposabljanja Skupnosti „Leonardo da
Vinci“, odobrena s Sklepom Sveta 1999/382/ES (6);
(c) akcijski program Skupnosti „Mladi“, odobren s Sklepom št. 1031/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7);
(d) program „Kultura 2000“, odobren s Sklepom št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in
Sveta (8);
(e) program za spodbujanje razvoja evropskih audiovizualnih del (MEDIA Plus – razvoj, distribucija in promocija) (2001–2005), odobren z Odločbo Sveta 2000/821/ES (9);

(1) Sklep št. 1903/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi programa Kultura (2007–
2013) (UL L 378, 27.12.2006, str. 22).
(2) Sklep št. 1719/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o uvedbi programa „Mladi v akciji“ za
obdobje 2007–2013 (UL L 327, 24.11.2006, str. 30).
(3) Sklep št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013 (UL L 378, 27.12.2006, str. 32).
(4) Sklep št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za
evropski audiovizualni sektor (MEDIA 2007) (UL L 327, 24.11.2006, str. 12).
(5) UL L 28, 3.2.2000, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 885/2004 (UL L 168, 1.5.2004,
str. 1).
(6) UL L 146, 11.6.1999, str. 33. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta
in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
(7) UL L 117, 18.5.2000, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo (ES) št. 885/2004.
(8) UL L 63, 10.3.2000, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo (ES) št. 885/2004.
(9) UL L 336, 30.12.2000, str. 82. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo (ES) št. 885/2004.
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(f) program usposabljanja za strokovnjake v evropski industriji audiovizualnih programov (usposabljanje MEDIA) (2001–2005), odobren s Sklepom št. 163/2001/ES Evropskega parlamenta
in Sveta (1);
(g) večletni program (2004–2006) za učinkovito vključevanje informacijskih in komunikacijskih
tehnologij (IKT) v sisteme izobraževanja in usposabljanja v Evropi („program e-učenja“)
(Odločba št. 2318/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2));
(h) akcijski program Skupnosti za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva (državljanska
udeležba) (Sklep Sveta 2004/100/ES (3));
(i) akcijski program Skupnosti za spodbujanje aktivnih organizacij na evropski ravni na področju
mladine (Sklep 790/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4));
(j) akcijski program Skupnosti za spodbujanje ustanov, ki so aktivne na evropski ravni ter podpirajo posebne dejavnosti na področju izobraževanja in usposabljanja (Sklep št. 791/2004/ES
Evropskega parlamenta in Sveta (5));
(k) akcijski program Skupnosti za spodbujanje ustanov, ki so na evropski ravni dejavne na
področju kulture (Sklep št. 792/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6));
(l) projekti s področja visokošolskega izobraževanja, ki se lahko financirajo na podlagi določb o
pomoči pri gospodarskem sodelovanju z državami v razvoju v Aziji (Uredba Sveta (EGS)
št. 443/92 (7)).
(m) tretja faza programa o univerzitetnem sodelovanju Tempus (2000–2006).
Pravna podlaga programov in podatki o njihovem izvajanju so na voljo na spletni strani:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
Sestavljeni seznam strokovnjakov bo v prvi vrsti namenjen pomoči pri vodenju omenjenih
programov, vendar ga bo mogoče uporabiti tudi za izvajanje drugih dejavnosti na zadevnih
področjih.

4.

Izbirni postopek
Izbor strokovnjakov poteka na podlagi njihovih poklicnih in tehničnih sposobnosti za opravljanje
nalog, navedenih v razpisu.

4.1

Kandidatura
Kandidati naj svoje kandidature oddajo na spletnem obrazcu v skladu z navodili, ki so na voljo na
spletni strani Agencije.
Z obrazcem za kandidaturo morajo kandidati dokazati svojo usposobljenost in poklicne izkušnje,
ki se zahtevajo v povezavi s cilji programa(-ov), za katerega(-e) kandidirajo. Spletni obrazec za
kandidaturo, rok prijave na razpis in pravila, ki jih je treba upoštevati pri vložitvi kandidature, so
objavljeni na spletni strani:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

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

UL L 26, 27.1.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo (ES) št. 885/2004.
UL L 345, 31.12.2003, str. 9.
UL L 30, 4.2.2004, str. 6.
UL L 138, 30.4.2004, str. 24.
UL L 138, 30.4.2004, str. 31.
UL L 138, 30.4.2004, str. 40.
UL L 52, 27.2.1992, str. 1.
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4.2

Merila o izpolnjevanju pogojev

4.2.1

Skupno mer ilo za vse programe
Kandidati morajo imeti najmanj 4 leta poklicnih izkušenj na področjih, povezanih s programom, za
katerega kandidirajo.

4.2.2

Posebna mer ila za posamezne programe
Razpis je na splošno namenjen fizičnim osebam, ki so državljani držav, sodelujočim v programih,
kar pomeni, da za različne programe veljajo naslednja posebna merila:

4.2.2.1 Akcijski program na področju vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja, vključno z informacijsko mrežo Eurydice
Z izjemo programa Jean Monnet se lahko na razpis prijavijo izključno fizične osebe, ki so državljani:
— držav članic Evropske unije,
— držav EFTE, ki so članice EGS, v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu o EGS,
— držav kandidatk, za katere velja predpristopna strategija,
— zahodnobalkanskih držav, če je bil sklenjen okvirni sporazum, na podlagi katerega lahko sodelujejo v programih Skupnosti,
— Švice, če je bil sklenjen dvostranski sporazum s to državo.
Za program Jean Monnet se lahko na razpis prijavijo vse fizične osebe ne glede na državljanstvo.
4.2.2.2 Programa Erasmus Mundus in Erasmus Mundus External Co-operation Window (EM ECW)
Na razpis se lahko prijavijo vse fizične osebe ne glede na državljanstvo.
4.2.2.3 Posebna okvirna sporazuma z ZDA in Kanado
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije in ZDA
oziroma Kanade.
4.2.2.4 Program Tempus
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije in partnerskih
držav (Zahodni Balkan, Vzhodna Evropa, Južno Sredozemlje in Srednja Azija). Njihov seznam je na
voljo na:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5 Program Kultura (2007–2013)
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so državljani:
— držav članic Evropske unije,
— držav EFTE, ki so članice EGS, v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu o EGS,
— držav kandidatk, za katere velja predpristopna strategija,
— zahodnobalkanskih držav, če je bil sklenjen okvirni sporazum, na podlagi katerega lahko sodelujejo v programih Skupnosti.
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4.2.2.6 Program „Mladi v akciji“
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so državljani:
— držav članic Evropske unije,
— državam EFTA, ki so članice EGP, v skladu s pogoji Sporazuma EGP,
— držav kandidatk, za katere velja predpristopna strategija,
— zahodnobalkanskih držav, če je bil sklenjen okvirni sporazum, na podlagi katerega lahko sodelujejo v programih Skupnosti,
— Švice, če je bil sklenjen dvostranski sporazum s to državo.
4.2.2.7 Program „Evropa za državljane“ 2007–2013
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so državljani:
— držav članic Evropske unije,
— držav EFTE, ki so članice EGS, v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu o EGS,
— držav kandidatk, za katere velja predpristopna strategija,
— zahodnobalkanskih držav, če je bil sklenjen okvirni sporazum, na podlagi katerega lahko sodelujejo v programih Skupnosti.
4.2.2.8 Program „MEDIA 2007“
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so državljani:
— držav članic Evropske unije,
— držav EFTE, ki so članice EGS, v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu o EGS,
— držav kandidatk, za katere velja predpristopna strategija,
— zahodnobalkanskih držav, če je bil sklenjen okvirni sporazum, na podlagi katerega lahko sodelujejo v programih Skupnosti,
— Švice.
4.3

Izbirna merila
Strokovnjaki bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:
— dokazana usposobljenost na področjih, ki se navezujejo na programe, navedene v točki 3,
— sposobnost opravljati delo v angleščini, francoščini ali nemščini, sposobnost pisanja v angleščini
ali francoščini; od izbranih strokovnjakov se pričakuje priprava ocen v angleščini ali francoščini,
— osnovno znanje na področju uporabe običajne programske opreme in zadostne izkušnje pri
uporabi osebnih računalnikov za dostop do ocenjevalne(-ih) strani, prenos predlogov in ocenjevalnih obrazcev na osebni računalnik ter vnos, shranjevanje in pošiljanje preko spleta svojih
ocen predlogov, poročil, izdelkov in/ali rezultatov projektov.
Kot dodatna prednost se bodo štele izkušnje s področja vodenja transnacionalnih projektov in
ocenjevanja programov in/ali projektov, znanje dodatnih jezikov in pa usposobljenost za izvajanje
finančne in proračunske analize predlogov.
Posamezne kandidature bodo pregledane na podlagi meril iz točke 4.3 tega razpisa. Agencija bo
kandidate obvestila o uvrstitvi na seznam strokovnjakov ali o zavrnitvi njihove kandidature.
Ta seznam bo mogoče uporabiti za sestavo sosvetov strokovnjakov in/ali izbor strokovnjakov za
izvedbo posebnih nalog. Veljal bo do konca trajanja omenjenih programov (31.12.2013) in ga bo
mogoče po potrebi uporabiti tudi v obdobju zaključevanja projektov, izbranih v okviru teh
programov.
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Povabilo strokovnjakom
Agencija, ali po potrebi Komisija, si bo prizadevala za oblikovanje uravnoteženih sosvetov strokovnjakov in bo poskrbela tudi za njihovo redno izmenjavanje (kroženje). Upoštevala bo tudi
geografsko poreklo, jezikovno znanje in poklicni profil kandidatov. Agencija, oziroma po potrebi
Komisija, si bo ob upoštevanju načela izbire najbolj usposobljenih strokovnjakov prizadevala tudi
za uravnoteženo sodelovanje žensk in moških.
Glede na potrebe bo mogoče naloge opravljati v prostorih Agencije, Komisije ali na daljavo z
uporabo elektronskih komunikacijskih orodij.
Pogodbo o opravljanju storitev bo lahko podpisal strokovnjak sam ali, če je zaposlen pri pravni
osebi, njen pooblaščeni predstavnik. Osebni prejemki izbranih strokovnjakov bodo izračunani na
podlagi plačilne lestvice, ki bo veljala ob podpisu pogodbe. Potni stroški in stroški bivanja jim bodo
povrnjeni na podlagi določb, ki veljajo pri Komisiji.
Vzorec pogodbe skupaj z višino osebnih prejemkov in pravili, ki veljajo za povračilo stroškov
bivanja in potnih stroškov, je na voljo na spletni strani Agencije.

6.

Navzkrižje interesov
Da bi zagotovili neodvisnost strokovnjakov pri opravljanju nalog, ki jim bodo zaupane, bodo le-ti
morali podpisati izjavo, da ne obstaja nikakršno navzkrižje interesov med dejavnostmi, predlogi,
poročili, dokumentacijo, izdelki in/ali rezultati, ki jim bodo zaupani v oceno, in njihovimi preteklimi, sedanjimi ali prihodnjimi zadolžitvami.
Poleg tega ne morejo osebno sodelovati pri dejavnostih, predlogih ali projektih, na katere se nanašajo naloge, ki so jim zaupane. V ta namen morajo kandidati navesti morebitno sodelovanje v
programu(-ih), za katerega(-e) kandidirajo. Izbrani strokovnjaki bodo morali, preden bodo povabljeni k sodelovanju pri kakršni koli izbiri ali ocenjevanju, te podatke potrditi.
Za vsako od svojih storitev bodo morali izbrani strokovnjaki dokazati tudi ustrezno doslednost na
področju poklicne etike, zlasti pa bodo morali spoštovati zaupnost informacij in dokumentov, s
katerimi se bodo seznanili. V ta namen bodo v pogodbo vključene posebne določbe.
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