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Inbjudan till intresseanmälan EACEA/07 inför upprättandet av en förteckning över experter som
ska bistå genomförandeorganet (1) för utbildning, audiovisuella medier och kultur inom ramen för
förvaltning av gemenskapsprogrammen inom områdena utbildning, audiovisuella medier, kultur,
ungdom och medborgarskap
(2008/C 67/09)
1.

Inledning
Den 8 februari 2007 antog kommissionen beslut 2007/114/EG. Detta beslut ändrar beslut
2005/56/EG om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och
kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur
(nedan kallat ”organet”) och om förlängning av organets mandat till 2015.
Organet har till uppgift att genomföra vissa delar av de över femton gemenskapsfinansierade
programmen och verksamheterna inom allmän och yrkesinriktad utbildning, aktivt medborgarskap,
ungdom, audiovisuella medel och kultur. Organet har en egen juridisk identitet och är placerat i
Bryssel. Dess uppdrag är att under kommissionens kontroll genomföra ett visst antal delar av de
över femton EU-finansierade programmen och verksamheterna inom områdena allmän och yrkesinriktad utbildning, aktivt medborgarskap, ungdom, audiovisuella medel och kultur, liksom Eurydike,
nätverket för information om utbildning i Europa. Organet är ansvarigt för de viktigaste aspekterna
av förvaltningen av de av programmets delar som det tilldelats, såsom upprättande av förslagsomgångar, val av projekt och undertecknande av bidragsavtal, finansiell förvaltning, uppföljning av
projekt (delrapporter och slutrapporter), kontakt med bidragsmottagare och kontroller på plats.
Denna inbjudan till intresseanmälan förvaltas av genomförandeorganet i samarbete med Europeiska
kommissionen. De experter som väljs inom ramen för denna inbjudan kan också komma att få
bistå organets olika generaldirektorat (GD EAC, INFSO, AIDCO) inom ramen för deras verksamhet
(allmän samordning av politik och program, kommunikation, förvaltning av de delar som inte tilldelats organet).
Det betonas att den förteckning som upprättas på grundval av denna inbjudan till intresseanmälan
inte innebär att organet eller kommissionen är förpliktade att tilldela de utvalda kandidaterna ett
tjänsteavtal.

2.

Syftet med inbjudan
Organet lägger fram en inbjudan till intresseanmälan i syfte att ta emot ansökningar för upprättande av en förteckning över experter som ska bistå vid utförandet av följande uppgifter:
a) Utvärdering av förslag som inkommer inom ramen för förslagsomgångar.
b) Utvärdering och uppföljning av projekt:
— Utvärdering av projektrapporter.
— Utvärdering av produkter och resultat av projekt.
— Kontroll av projekt och besök på platsen.
— Alla andra arbetsuppgifter av betydelse för analysen och/eller för uppföljningen av projekten.
c) Studier och analyser som särskilt förknippas med verksamhetsområdena.
Experternas uppdrag ska bestå i att bistå organet, eller vid behov kommissionen, under utförandet
av ovannämnda uppgifter, genom att stödja sig på programmens målsättningar, på de prioriteter
och kriterier som fastställts i förslagsomgångarna, och på de vägledningar och manualer som står
till kandidaternas förfogande.

(1) och ansvariga generaldirektorat.
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3.

Berörda program

3.1

Allmän och yrkesinriktad utbildning

3.1.1

Handlingsprogrammet inom livslångt lärande (1)
inbegripet informationsnätet om utbildning i Europa (Eurydike).
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)
inbegripet det nya program som ska införas 2009.
http://ec.europa.eu/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

Särskilt ramavtal 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

Särskilt ramavtal med Kanada (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)
Förteckningen över de experter som väljs för detta program kommer att användas av kommissionens avdelningar liksom av organet förutsatt att dess mandat förlängs.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7

Programmet för samarbete med industriländerna (rådets förordning (EG) 1934/2006 ( 7)).

(1) EUT L 327, 24.11.2006, s. 45.
(2) EUT L 345, 31.12.2003, s. 1.
(3) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 99/2000 av den 29 december 1999 om bistånd till partnerstaterna i Östeuropa och
Centralasien (EGT L 12, 18.1.2000, s. 1), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober
2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december
2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.
(4) Rådets beslut 2006/910/EG av den 4 december 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning (EUT L 346,
9.12.2006, s. 33).
5
( ) Rådets beslut 2006/964/EG av 18 december 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas
regering om fastställande av en ram för samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor
(EUT L 397, 30.12.2006, s. 14).
(6) EGT L 120, 8.5.1999, s. 30. Beslutet ändrat genom rådets beslut 2000/460/EG (EGT L 183, 22.7.2000, s. 16) och genom
rådets beslut 2002/601/EG (EUT L 195, 24.7.2002, s. 34). Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om
upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82) , förordning (EG) nr 1638/2006
och förordning (EG) nr 1905/2006.
7
( ) EUT L 405, 30.12.2006, s. 37.
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3.2

Kultur

3.2.1

Kultur-programmet (1)
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

3.3

Ungdom

3.3.1

Programmet ”Aktiv ungdom” (2)
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

3.4

Medborgarskap

3.4.1

Programmet ”Ett Europa för medborgarna” 2007-2013 (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5

Audiovisuella medel

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

Program som är på gång att avslutas
Arbetsuppgifterna under punkt 2, särskilt utvärderingen och uppföljningen av projekt, kan även
gälla tidigare program som just nu avslutas, nämligen följande:
a) Den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning, ”Sokrates”, godkänd
genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2000/EG (5).
b) Den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning, ”Leonardo da Vinci”,
godkänd genom rådets beslut 1999/382/EG (6).
c) Gemenskapens åtgärdsprogram ”Ungdom”, godkänt genom Europaparlamentets och rådets
beslut nr 1031/2000/EG (7).
d) Programmet ”Kultur 2000”, godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/
2000/EG (8).
e) Programmet för att stimulera utveckling av europeiska audiovisuella verk (Media Plus – Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001-2005), godkänt genom rådets beslut
2000/821/EG (9).

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1903/2006 av den 12 december 2006 om inrättande av programmet
”Kultur” (2007-2013), (EUT L 378, 27.12.2006, s. 22).
(2) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av programmet ”Aktiv
ungdom” för perioden 2007–2013 (EGT L 327, 24.11.2006, s. 30).
(3) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1904/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet ”Ett
Europa för medborgarna” för åren 2007-2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (EGT L 378,
27.12.2006, 32).
(4) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007), (EGT L 327, 24.11.2006, s. 12).
(5) EGT L 28, 3.2.2000, s. 1. Beslutet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).
6
( ) EGT L 146, 11.6.1999 s. 33. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003
(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
(7) EGT L 117, 18.5.2000, s. 1. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 885/2004.
(8) EGT L 63, 10.3.2000, s. 1. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 885/2004.
(9) EGT L 336, 30.12.2000, s. 82. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 885/2004.
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f) Utbildningsprogrammet för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin
(Media – yrkesutbildning) (2001-2005), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut
nr 163/2001/EG (1).
g) Det fleråriga programmet (2004–2006) för en effektiv integrering av informations- och
kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska utbildningssystemen (eLearning-programmet)
(Europaparlamentets och rådets beslut nr 2318/2003/EG (2).
h) Gemenskapens åtgärdsprogram för att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (medborgardeltagande) (rådets beslut 2004/100/EG (3).
i) Handlingsprogrammet för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå
inom ungdomsområdet (Europaparlamentets och rådets beslut 790/2004/EG (4).
j) Handlingsprogrammet för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå
inom utbildningsområdet och för att stödja särskilda insatser på samma område (Europaparlamentets och rådets beslut nr 791/2004/EG (5).
k) Gemenskapens handlingsprogram för främjande av kulturorganisationer som är verksamma på
europeisk nivå (Europaparlamentets och rådets beslut 792/2004/EG (6).
l) Projekt inom högre utbildning som kan finansieras genom bestämmelser om ekonomiskt
samarbete med utvecklingsländerna i Asien (rådets förordning (EEG) nr 443/92 ( 7).
m) Den tredje etappen av programmet för universitetssamarbete Tempus (2000-2006).
Den rättsliga grunden för programmen liksom information om deras genomförande finns på
följande webbplats:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
Förteckningen över experter upprättas främst för att bistå förvaltningen av de ovannämnda
programmen, men kan också användas för annan verksamhet inom de berörda områdena.

4.

Urvalsförfarande
Experterna väljs på grundval av deras yrkesskicklighet och metoder att utföra de arbetsuppgifter
som nämns i inbjudan till intresseanmälan.

4.1

Ansökan
De sökande ombeds anmäla sitt intresse med hjälp av formuläret på nätet och genom att följa
anvisningarna på organets webbplats.
Med hjälp av ansökningsformuläret ska de sökande lägga fram bevis på att de innehar den kompetens och yrkeserfarenhet som krävs för att uppfylla målsättningarna i det eller de program som
deras ansökan gäller. Ansökningsformuläret på nätet, sista ansökningsdatum och närmare bestämmelser för inlämnandet av ansökan finns på följande adress:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

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

EGT L 26, 27.1.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 885/2004.
EUT L 345, 31.12.2003, s. 9.
EUT L 30, 4.2.2004, s. 6.
EUT L 138, 30.4.2004, s. 24.
EUT L 138, 30.4.2004, s. 31.
EUT L 138, 30.4.2004, s. 40.
EUT L 52, 27.2.1992, s. 1.
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4.2

Urvalskriterier

4.2.1

Gemensamma kr iter ier för samtliga program
De sökande ska ha minst fyra års yrkeserfarenhet inom det program som deras ansökan gäller.

4.2.2

Särskilda kr iter ier för programmen
Inbjudan är allmänt öppen för fysiska personer från något av länderna som deltar i programmen,
vilka måste uppfylla följande särskilda kriterier för de olika programmen:

4.2.2.1 Handlingsprogrammet inom livslångt lärande, inklusive informationsnätverket Eurydike
Med undantag för Jean Monnet-programmet kan ansökan endast lämnas in av fysiska personer som
är medborgare i
— EU:s medlemsstater,
— Eftaländer som är medlemmar i EES enligt de villkor som fastställs i EES-avtalet,
— kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi,
— länderna på västra Balkan, i den mån det finns ett ramavtal för deras deltagande i gemenskapsprogrammen,
— Schweiz i den mån ett bilateralt avtal ingåtts med detta land.
För Jean Monnet-programmet kan ansökan lämnas in av fysiska personer utan hänsyn till medborgarskap.
4.2.2.2 Programmen Erasmus Mundus och Erasmus Mundus External Co-operation Window (EM ECW)
Ansökan kan lämnas in av fysiska personer utan hänsyn till medborgarskap.
4.2.2.3 Särskilt ramavtal med USA och Kanada
Ansökan kan lämnas in av fysiska personer som är medborgare i EU:s medlemsstater och USA
respektive Kanada.
4.2.2.4 Tempus-programmet
Ansökan kan lämnas in av fysiska personer som är medborgare i EU:s medlemsstater, liksom av
fysiska personer som är medborgare i partnerländerna (västra Balkanländerna, Östeuropa, söder om
Medelhavet samt Centralasien), som listas på följande adress:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5 Kultur-programmet (2007-2013)
Ansökan kan lämnas in av fysiska personer som är medborgare i
— EU:s medlemsstater,
— Eftaländer som är medlemmar i EES enligt de villkor som fastställs i EES-avtalet,
— kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi,
— länderna på västra Balkan, i den mån det finns ett ramavtal för deras deltagande i gemenskapsprogrammen.

C 67/55

C 67/56

SV

Europeiska unionens officiella tidning

4.2.2.6 Programmet ”Aktiv ungdom”
Ansökan kan lämnas in av fysiska personer som är medborgare i
— EU:s medlemsstater,
— Eftaländer som är medlemmar i EES enligt de villkor som fastställs i EES-avtalet,
— kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi,
— länderna på västra Balkan, i den mån det finns ett ramavtal för deras deltagande i gemenskapsprogrammen,
— Schweiz i den mån ett bilateralt avtal ingåtts med detta land.
4.2.2.7 Programmet ”Ett Europa för medborgarna” 2007-2013
Ansökan kan lämnas in av fysiska personer som är medborgare i
— EU:s medlemsstater,
— Eftaländer som är medlemmar i EES enligt de villkor som fastställs i EES-avtalet,
— kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi,
— länderna på västra Balkan, i den mån det finns ett ramavtal för deras deltagande i gemenskapsprogrammen.
4.2.2.8 Programmet ”MEDIA 2007”
Ansökan kan lämnas in av fysiska personer som är medborgare i
— EU:s medlemsstater,
— Eftaländer som är medlemmar i EES enligt de villkor som fastställs i EES-avtalet,
— kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi,
— länderna på västra Balkan, i den mån det finns ett ramavtal för deras deltagande i gemenskapsprogrammen,
— Schweiz.
4.3

Urvalskriterier
Experterna väljs på grundval av följande kriterier:
— Bevisad kompetens inom de områden som rör programmen under punkt 3.
— Förmåga att arbeta på engelska, franska eller tyska och att formulera sig i skrift på engelska eller
franska – de utvalda experterna kommer att få avfatta sina utvärderingar på engelska eller
franska.
— Basfärdigheter inom användning av vanligt förekommande programvaror och tillräcklig erfarenhet av persondatorer för att kunna logga in på webbplatsen eller webbplatserna för utvärdering, ladda ned förslagen och utvärderingsformulären, mata in, spara och lägga ut sina utvärderingar av förslag, rapporter, produkter och/eller resultat av projekt på nätet.
Erfarenhet inom förvaltning av transnationella projekt, utvärdering av program och/eller projekt,
kunskaper i andra språk än de ovannämnda, liksom kompetens som möjliggör utförandet av en
ekonomisk och budgetmässig analys av förslagen ses som en extra fördel.
Varje enskild sökande kommer att bedömas enligt kriterierna under punkt 4.3 i denna inbjudan till
intresseanmälan. Organet kommer att informera de sökande ifall de upptas på förteckningen över
potentiella experter eller ifall deras ansökan avslås.
Denna förteckning kommer att användas för att inrätta expertpaneler och/eller för att välja ut
experter som ska utföra särskilda uppgifter. Den kommer att gälla under hela livslängden för ovannämnda program (31.12.2013) och kan vid behov också användas under avslutningen av projekt
som valts ut inom ramen för dessa program.
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Sammankallande av experter
Organet, eller i förekommande fall kommissionen, ska tillsätta expertpaneler på ett balanserat sätt
samtidigt som lämplig rotation av experter säkerställs. I detta sammanhang kommer även de
sökandes geografiska bakgrund, språkliga kompetens och yrkesmässiga profil att vägas in. Organet,
eller i förekommande fall kommissionen, tillämpar principen om att de bäst kvalificerade experterna ska väljas men eftersträvar samtidigt ett jämnt deltagande av kvinnor och män.
Arbetsuppgifterna kan allt efter behov utföras i de lokaler som organet eller kommissionen förfogar
över eller på distans med hjälp av elektroniska kommunikationsverktyg.
Avtalen om tjänster kan antingen undertecknas av experterna själva eller, om dessa är anställda av
en juridisk person, av ett ombud som denna utsett. Ersättningen till de utvalda experterna fastställs
på grundval av tillämplig tariff när avtalet undertecknas. Ersättningarna för rese- och uppehållskostnader kommer att ske utifrån de gällande bestämmelserna vid kommissionen.
Avtalsförlagan med ersättningsnivån och närmare bestämmelser för återbetalningen av uppehållskostnader och utgifter vid tjänsteresa finns på organets webbplats.

6.

Intressekonflikt
För att säkerställa experternas objektivitet medan de utför sina anförtrodda uppgifter ska de skriva
under en förklaring där de försäkrar att det inte föreligger någon intressekonflikt mellan de verksamheter, förslag, rapporter, dokument, produkter och/eller resultat som de tilldelats och deras tidigare, nuvarande eller framtida funktioner.
Därutöver får de inte personligen delta i de verksamheter, förslag eller projekt som de uppgifter
som de tilldelats avser. De sökande får därför ange sitt eventuella deltagande i det eller de program
som deras ansökan gäller. De experter som väljs kommer att få bekräfta dessa uppgifter innan de
bjuds in att delta i samtliga urvalsomgångar eller utvärderingsförfaranden.
För varje insats de utvalda experterna utför ska de dessutom agera yrkesetiskt och särskilt behandla
information och handlingar som de får ta del av med erforderlig sekretess. Särskilda klausuler har i
detta syfte inkluderats i avtalet.
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