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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS
CENTRS (CEDEFOP)
Atklāts aicinājums iesniegt priekšlikumus – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11
ReferNet – Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) Eiropas arodizglītības un
mācību (VET) tīkls
(2011/C 136/08)
1. Mērķi un apraksts
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), kas dibināts 1975. gadā un kopš 1995. gada
atrodas Grieķijā, ir Eiropas Savienības (ES) aģentūra. Tas ir autoritatīvs informācijas un kompetences
avots attiecībā uz profesionālo izglītību un mācībām, un tā uzdevums ir atbalstīt Eiropas profesionālās
izglītības un mācību (VET) politikas attīstību un veicināt tās īstenošanu.

Refernet ir Cedefop Eiropas VET tīkls. ReferNet uzdevums ir atbalstīt Cedefop, ziņojot par valstu VET sistēmām
un politikas attīstību un popularizēt VET un Cedefop produktus. Tas aptver 29 dalībniekus, ko sauc par
ReferNet valstu partneriem no katras ES dalībvalsts, Īslandes un Norvēģijas. ReferNet valstu partneri ir
galvenās VET iestādes tajā valstī, kuru tās pārstāv.

Nolūkā izveidot Eiropas VET tīklu – ReferNet šī aicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir izvēlēties vienu
pieteikuma iesniedzēju no katras atbilstīgās valsts (ES dalībvalstis, Īslande un Norvēģija), ar kuru Cedefop
noslēgs četrus gadu ilgu partnerības pamatvienošanos; un nobeigumā ar katru veiksmīgu pieteikuma iesnie
dzēju – īpašu vienošanos par dotāciju 2012. gadā īstenojamajam darba plānam.

Partnerības pamatvienošanās īsteno, izmantojot īpašas vienošanās par dotācijām. Tādējādi pieteikuma iesnie
dzējam jāiesniedz ne tikai priekšlikums attiecībā uz četrus gadus ilgu partnerības pamatvienošanos (kas
veiksmes gadījumā novedīs pie partnerības pamatvienošanās 2012. līdz 2015. gadam parakstīšanas), bet arī
dotācijas pieprasījums 2012. gada darbībai (kas var novest pie īpaša 2012. gada dotāciju līguma parakstī
šanas). Pieteicējam ir jāparāda savas spējas veikt visas darbības, kas paredzētas četru gadu laikposmā, un
jānodrošina atbilstīgs līdzfinansējums darba plāna īstenošanai.

2. Budžets un projektu ilgums
Budžets, ko paredzēts piešķirt četrus gadus ilgam partnerības pamatvienošanās periodam ir EUR 4 000 000,
atkarībā no budžeta iestādes ikgadējiem lēmumiem.

Kopīgais pieejamais budžets 2012. gada darba plānam (projekta ilgums: 12 mēneši) ir EUR 955 000 27
dalībvalstīm, Īslandei un Norvēģijai.

Dotācija atšķiras atkarībā no iedzīvotāju skaita valstī, un to piešķir gada darba plāna izpildei. Kopējo
pieejamo budžetu 2012. gada darba plānam ir paredzēts sadalīt, pamatojoties uz trim valstu grupām, kas
izšķirtas, vadoties pēc šo valstu iedzīvotāju skaita:
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— 1. valstu grupa: Kipra, Igaunija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Slovēnija un Īslande. Maksimālā
dotācijas summa: EUR 23 615.
— 2. valstu grupa: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Somija, Grieķija, Ungārija, Īrija,
Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Slovākijas Republika, Zviedrija un Norvēģija. Maksimālā dotācijas
summa: EUR 33 625.
— 3. valstu grupa: Francija, Vācija, Itālija, Polija, Spānija, Apvienotā Karaliste. Maksimālā dotācijas summa:
EUR 43 620.
Savienības dotācija ir finanšu ieguldījums labumguvēja (un/vai saistītu labumguvēju) izmaksās, kuras ir
jāpapildina ar viņa paša finanšu ieguldījumiem un/vai vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai privātiem iegul
dījumiem. Kopējais Savienības ieguldījums nedrīkst pārsniegt 70 % no atbilstošajām izmaksām.
Cedefop patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos budžeta līdzekļus.
3. Atbilstības kritēriji
Pieteikumu iesniedzējiem jāatbilst šādām prasībām:
a) jābūt valsts vai privātai organizācijai ar tiesisku statusu un juridiskām personām (tas nozīmē, ka fizisku
personu jeb atsevišķu indivīdu pieteikumus nepieņems);
b) jābūt nodibinātam vienā no šīm valstīm:
— ES-27 (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija,
Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle,
Rumānija, Slovākijas Republika, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste),
— saistītās valstis (Īslande un Norvēģija).
4. Termiņš
Partnerību pamatvienošanās pieteikums un 2012. gada darba plāns jāiesniedz vēlākais 2011. gada 8. jūlijā.
2012. gada darba plāns pēc īpaša dotāciju līguma 2012 piešķiršanas sāksies 2012. gada janvārī un ilgs 12
mēnešus.
5. Papildu informācija
Sīkāka informācija par aicinājumu iesniegt priekšlikumus un pieteikuma veidlapa ar pielikumiem būs
pieejama no 2011. gada 15. maija Cedefop tīmekļa vietnē šādā adresē:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx
Pieteikumiem jāatbilst aicinājuma pilnajā tekstā minētajām prasībām, un tie jāiesniedz, izmantojot oficiālās
veidlapas.
Priekšlikumi tiks vērtēti, ievērojot pāredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu.
Visus iesniegtos pieteikumus vērtēs ekspertu komiteja saskaņā ar aicinājuma pilnajā tekstā minētajiem
atbilstības, izslēgšanas, atlases un dotāciju piešķiršanas kritērijiem.
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