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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ EACEA/10/10 В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Подкрепа за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
(2010/C 73/09)
Част А — Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене през целия живот
и за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
Част Б — Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение на национални и
регионални стратегии за учене през целия живот.
1. Цели и описание
Целите на поканата за представяне на предложения са да се предостави подкрепа за създаването и изпъл
нението на последователни и изчерпателни стратегии и политики за учене през целия живот на национално,
регионално и местно ниво, обхващащи и свързващи всички видове (формално, неформално и самостоятелно)
и нива на учене (предучилищно, основно, средно, висше, учене за възрастни, първоначално и продължаващо
професионално образование и обучение), включително връзки към други съответни сектори на политиката
(напр. трудова заетост и социално приобщаване) чрез:
— дейности за повишаване на осведомеността и за създаването на национални и транснационални форуми и
мрежи,
— предоставяне на подкрепа при определянето на най-важните основни фактори, оказващи влияние върху
успешното осъществяване на стратегии и политики за учене през целия живот,
— обмяна на опит и добри практики и провеждане на съвместни експерименти, тестове и обмяна на
иновационни практики във връзка с разработването и изпълнението на стратегии и политики за учене
през целия живот,
— осигуряване на силно институционално обвързване, координиране и партньорство с всички заинтере
совани страни и специалисти,
— прилагане на ефикасни и справедливи стратегии и политики за учене през целия живот за постигане на
социално приобщаване.
2. Допустими кандидати
Тази покана се отнася до организации, установени в държавите, участващи в Програмата за учене през целия
живот.
Кандидатурите трябва да бъдат подадени от юридическо лице с юридическа правоспособност. Физически
лица не могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране.
Бенефициерите могат да бъдат национални или регионални министерства, отговорни за образованието и
обучението, други публични органи и организации на заинтересовани страни с дейност в областта на
ученето през целия живот (предучилищно, училищно, професионално образование и обучение, висше образ
ование и учене за възрастни). Заинтересованите организации включват европейски, национални и регионални
сдружения или организации, чиито основни дейности или отговорности са пряко свързани със сферата на
образованието и обучението.
Част А — Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене през целия живот
и за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
Молбите за финансиране могат да бъдат подадени от една организация или от партньорство, съставено от
няколко организации от една или повече допустими страни.
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Част Б — Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение на национални и
регионални стратегии за учене през целия живот
Молбите за финансиране могат да бъдат подадени единствено от партньорства, съставени от най-малко 5
организации, основани от 3 или повече допустими страни.
Молбите могат да бъдат подадени от организации (включително всички организации партньори), учредени в
една от следните страни:
— 27-те държави-членки на Европейския съюз,
— трите страни от ЕАСТ-ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия),
— Турция.
Поне една страна в партньорството трябва да бъде държава-членка на ЕС (прилага се само за част Б от
настоящата покана).
Към момента се провеждат преговори с Хърватия, Бивша югославска република Македония и Швейцария във
връзка с тяхното бъдещо участие в Програмата за учене през целия живот, което зависи от резултата от тези
преговори. За актуализации на списъка с участващите страни посетете уебсайтовете на Изпълнителната
агенция за образование, аудиовизия и култура.
3. Допустими дейности
Част А — Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене през целия живот
и за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
Дейностите, които се финансират по тази част, включват:
— дейности за повишаване на осведомеността, които подкрепят националните дебати и диалог относно
създаването и изпълнението на стратегии и политики за учене през целия живот (напр. национални
или регионални конференции, семинари или работни срещи),
— създаване на форуми и други дейности, които допринасят за по-голяма последователност и сътрудни
чество при създаването и изпълнението на последователни и изчерпателни национални стратегии за учене
през целия живот,
— разпространение и дейности за повишаване на осведомеността по референтната рамка за образование и
обучение до 2020 г. (E&T 2020) за инструменти или справочни материали (напр. информационни
дейности, включително медийни кампании, рекламни мероприятия и др.),
— последващо действие, свързано със съществуващи национални програми, които целят създаването и
прилагането на национално ниво на отворен метод за координация за образование и обучение по
референтната рамка E&T 2020.
Част Б — Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение на национални и
регионални стратегии за учене през целия живот
Дейностите, които се финансират по тази част, включват:
— разработване, тестване и обмен на иновационни практики, които могат да включват проучвания, анализи,
конференции и семинари, с цел транснационално взаимно обучение,
— действия, целящи създаването и разработването на мрежи на регионално, национално и европейско
равнище.
Дейностите трябва да започнат между 1 януари 2011 г. и 31 март 2011 г. Максималната продължителност
на проектите е 12 месеца за част А и 24 месеца за част Б. Няма да бъдат приемани кандидатури за проекти,
чиято продължителност надвишава продължителността, предвидена в настоящата покана за представяне на
предложения.
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4. Критерии за възлагане
Допустимите кандидатури/проекти се оценяват въз основа на следните критерии:
Част А — Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене през целия живот
и за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
1. Приложимост: кандидатурата за безвъзмездно финансиране и предвидените резултати отговарят по ясен
начин на специфичните, оперативните и по-широки цели на поканата за представяне на предложения.
Целите са ясни, реалистични и са насочени към въпроси и целеви групи, включително широк кръг от
ключови заинтересовани страни на всички нива, засегнати от създаването и прилагането на стратегии за
учене през целия живот, включително лица, отговорни за създаването на политики и за вземане на
решения, специалисти, обучаващи, социални партньори, представители на гражданското общество и
обучавани (40 %).
2. Качество на плана за действия: организацията на работата е ясна и подходяща за постигане на целите;
задачите/дейностите са определени по начин, по който резултатите ще бъдат постигнати навреме и в
рамките на бюджета (10 %).
3. Качество на методологията: предложените инструменти и практически подходи са последователни и
подходящи, за да се отговори на установените нужди на ясно определени целеви групи (10 %).
4. Качество на екипа на проекта: екипът на проекта притежава всички умения, признат експертен опит и
компетенции, необходими за осъществяването на всички аспекти на плана за действия, и е налице
подходящо разпределение на задачите между неговите членове.
5. Съотношение между разходите и ползите: кандидатурата за безвъзмездно финансиране е икономически
изгодна по отношение на планираните дейности в сравнение с предложения бюджет (10 %).
6. Въздействие: предвидимото въздействие върху подходите, целевите групи и съответните системи е ясно
определено и са предприети мерки, за да се гарантира, че въздействието може да бъде постигнато.
Резултатите от дейностите вероятно ще бъдат значителни (10 %).
7. Качество на плана за остойностяване (разпространение и използване на резултатите): планираните
дейности за разпространение и използване ще осигурят оптимално използване на резултатите не само
от участниците в предложението по време на и след изтичане на срока на проекта (10 %).
Част Б — Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение на национални и
регионални стратегии за учене през целия живот
1. Приложимост: кандидатурата за безвъзмездно финансиране и предвидените резултати отговарят по ясен
начин на специфичните, оперативните и по-широки цели на поканата за представяне на предложения.
Целите са ясни, реалистични и са насочени към въпроси и целеви групи, включително широк кръг от
ключови заинтересовани страни на всички нива, засегнати от изпълнението и резултатите от политиките за
учене през целия живот, включително лица, отговорни за създаването на политики и за вземане на
решения, специалисти, обучаващи, социални партньори, представители на гражданското общество и
обучавани (40 %).
2. Качество на плана за действия: организацията на работата е ясна и подходяща за постигане на целите;
задачите/дейностите са разпределени сред партньорите по начин, по който резултатите ще бъдат
постигнати навреме и в рамките на бюджета (10 %).
3. Качество на методологията: предложените инструменти и практически подходи са последователни, инова
ционни и подходящи, за да се отговори на установените нужди на ясно определени целеви групи (10 %).
4. Качество на консорциума: консорциумът притежава всички умения, признат експертен опит и
компетенции, необходими за осъществяване на всички аспекти на плана за действия, и е налице
подходящо разпределение на задачите между партньорите.
5. Съотношение между разходите и ползите: кандидатурите за безвъзмездно финансиране е икономически
изгодна по отношение на планираните дейности в сравнение с предложения бюджет (10 %).
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6. Въздействие и европейска добавена стойност: предвидимото въздействие върху подходите, целевите групи и
съответните системи е ясно определено и са предприети мерки, за да се гарантира, че въздействието може
да бъде постигнато. Резултатите от дейностите вероятно ще бъдат значителни и ползите за и необходи
мостта от европейското сътрудничество (в допълнение към националните, регионални или местни подходи)
са ясно посочени (10 %).
7. Качество на плана за остойностяване (разпространение и използване на резултатите): планираните
дейности за разпространение и използване ще осигурят оптимално използване на резултатите не само
от участниците в предложението по време на и след изтичане на срока на проекта (10 %).
5. Бюджет
Общият бюджет, предвиден за съвместното финансиране на проекти, възлиза на 2,8 млн. евро.
Финансовото участие от страна на Агенцията не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите
разходи.
Максималната стойност на безвъзмездното финансиране за проект е 120 000 евро за част А и 350 000 евро
за част Б.
Агенцията възнамерява да разпредели наличната сума в следното ориентировъчно съотношение: 1/2 за част А
— 1/2 за част Б. При все това окончателното разпределение зависи от броя и качеството на получените
предложения за части А и Б.
Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
6. Краен срок за подаване на кандидатури
Ще бъдат допускани за разглеждане само кандидатури, представени на официалния формуляр, надлежно
попълнен и датиран (комплект документи за подаване на кандидатура част 1, 2 и 3), които представят
балансиран бюджет (приходи/разходи), съдържащи изискваните приложения, подадени в един оригинален
екземпляр, ясно обозначен като такъв, и клетвената декларация с оригинален подпис на лицето, което е
упълномощено да поема правно обвързващи задължения от името на кандидатстващата организация, заедно с
три копия.
Няма да се разглеждат кандидатури, подадени след крайния срок.
Кандидатурите се подават не по-късно от 16 юли 2010 г. до Изпълнителната агенция за образование,
аудиовизия и култура (за валидна се приема датата на пощенското клеймо) на адрес:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Life Long Learning Programme, Key Activity 1
Call for Proposals EACEA/10/10 Part A or Part B
Avenue du Bourget 1
BOU2 2/145
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
В допълнение към версията на хартиен носител следва да бъде изпратена електронна версия на комплекта от
документи за кандидатстване (формуляр за кандидатстване, бюджетни таблици, клетвена декларация) без
неговите приложения не по-късно от 16 юли 2010 г. на следния електронен адрес:
EACEA-LLP-ECET@ec.europa.eu
Кандидатури, изпратени по факс или само по електронна поща, не се приемат.
7. Допълнителна информация
Пълният текст на поканата за представяне на предложения и комплектът от документи за кандидатстване
могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_ecet_en.php
Кандидатурите трябва да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри и да съдържат всички
приложения и информация, както се изисква в пълния текст на указанията.
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