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EVROPSKA KOMISIJA
Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/20/12
v okviru programa vseživljenjsko učenje
Izvajanje evropskih strateških ciljev pri izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) (sodelovanje
zainteresiranih strani, eksperimentiranje in inovacije)
(2012/C 169/08)
Del A – Podpora nacionalnemu izvajanju ciljev evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in
usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: ET 2020) ter ozaveščanju o njih
Del B – Podpora pri izvajanju inovativnih učnih okolij z uporabo informacijske in komunikacijske tehno
logije (imenovanih „ustvarjalni razredi“) na podlagi nadnacionalnega sodelovanja pri razvoju in izvajanju
vprašanj politike o transverzalnem izobraževanju in usposabljanju, povezanih s prednostnimi nalogami, ki
so določene v strategijah Evropa 2020 in ET 2020
1. Cilji in Opis
Splošni cilj razpisa za zbiranje predlogov je:
spodbujati izvajanje štirih strateških ciljev „strateškega okvira za evropsko sodelovanje na področju izobra
ževanja in usposabljanja (ET 2020)“ (vseživljenjsko učenje in mobilnost; kakovost in učinkovitost; pravi
čnost, socialna kohezija in aktivno državljanstvo; ustvarjalnost in inovacije) in strateških prednostnih nalog,
dogovorjenih za obdobje 2012–2014, z dejavnostmi za boljšo institucionalno zavezo, usklajevanje in
partnerstvo z vsemi zainteresiranimi stranmi na nacionalni/regionalni/lokalni ravni z:
— zagotavljanjem podpore ozaveščanju in institucionalni zavezi, usklajevanju in partnerstvu z vsemi zain
teresiranimi stranmi, pri čemer je posebna pozornost namenjena vlogi izobraževanja in usposabljanja pri
preprečevanju in zmanjšanju brezposelnosti mladih (del A),
— zagotavljanjem podpore nadnacionalnemu sodelovanju (eksperimentiranje na področju politike, razvoj
skupne politike, izmenjava dobre prakse in inovacij) pri razvoju in izvajanju inovativnih pristopov
politike v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v strategijah Evropa 2020 in ET 2020, pri
čemer je posebna pozornost namenjena „ustvarjalnim razredom“ (del B).
Nadnacionalno sodelovanje je lahko na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ter lahko zajema različne
vrste (formalno, neformalno, priložnostno) in ravni učenja (predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko, viso
košolsko, izobraževanje odraslih, začetno in stalno poklicno izobraževanje ter usposabljanje), vključuje pa
lahko tudi povezave z drugimi področji (na primer zaposlovanje in gospodarstvo).
2. Upravičene organizacije
Na razpis se lahko prijavijo organizacije s sedežem v državah, ki sodelujejo v programu Vseživljenjsko
učenje.
Prijave morajo oddati pravne osebe, ki so pravno in poslovno sposobne. Fizične osebe ne morejo zaprositi
za nepovratna sredstva.
Upravičenci so lahko državna ali regionalna ministrstva, pristojna za izobraževanje in usposabljanje ter
politike vseživljenjskega učenja, ter drugi organi in organizacije zainteresiranih strani, ki se ukvarjajo z
razvojem in izvajanjem politik vseživljenjskega učenja. Organizacije zainteresiranih strani vključujejo evrop
ska, nacionalna in regionalna združenja ali organizacije, katerih glavne dejavnosti ali temeljne naloge so
neposredno povezane s katerim koli področjem izobraževanja in usposabljanja, zlasti organizacije socialnih
partnerjev in druga nacionalna ali regionalna združenja, ki zastopajo interese neke družbene skupine pri
oblikovanju in izvajanju politik vseživljenjskega učenja.
V tem razpisu so javni organi vse visokošolske ustanove, ki jih pooblastijo države članice (sodelujoče
države), in vse ustanove ali organizacije, ki zagotavljajo učne možnosti in so v zadnjih dveh letih več
kot 50 % svojih letnih prihodkov prejele iz javnih virov (druga nepovratna sredstva Evropske unije za akcijo
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se ne upoštevajo) ali jih nadzorujejo javni organi ali njihovi predstavniki. Take organizacije morajo v
podpisani častni izjavi (ki je vključena v prijavno dokumentacijo) navesti, da njihova organizacija ustreza
zgoraj navedeni opredelitvi javnega organa. Agencija si pridržuje pravico zahtevati dokumentacijo za doka
zovanje resničnosti te izjave.
Del A.1 – Podpora nacionalnemu izvajanju ciljev evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in
usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: ET 2020), osredotočenih na udeležbo javnih organov, ter ozaveščanju
o njih
Na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev se lahko prijavijo eden ali več nacionalnih ali regionalnih
organov iz iste države, pristojen(-ni) za izobraževanje in usposabljanje ter politike vseživljenjskega učenja
(predšolsko, osnovnošolsko, poklicno izobraževanje in usposabljanje, visokošolsko izobraževanje in izobra
ževanje odraslih) ali drugi organi in organizacije zainteresiranih strani, ki jih taki organi imenujejo za prijavo
na razpis. Podpisano(-a) pismo(-a) z imenovanjem zadevnega organa je treba poslati s papirno različico
predloga.
Del A.2 – Podpora nacionalnemu izvajanju ciljev evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in
usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: ET 2020), osredotočenih na udeležbo organizacij zainteresiranih strani,
ter ozaveščanju o njih
Na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev se lahko prijavijo le nacionalna partnerstva, sestavljena iz vsaj
treh organizacij, ki so neposredno vključene v razvoj in izvajanje politik vseživljenjskega učenja.
Del B – Podpora pri izvajanju inovativnih učnih okolij z uporabo informacijske in komunikacijske tehno
logije (imenovanih „ustvarjalni razredi“) na podlagi nadnacionalnega sodelovanja pri razvoju in izvajanju
vprašanj politike o transverzalnem izobraževanju in usposabljanju, povezanih s prednostnimi nalogami, ki
so določene v strategijah Evropa 2020 in ET 2020.
Na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev se lahko prijavijo le nacionalna ali regionalna ministrstva, ki so
neposredno vključena v razvoj in izvajanje politik vseživljenjskega učenja, ali druga organizacija, ki jo tako
ministrstvo imenuje za prijavo na razpis.
Nacionalna partnerstva morajo biti sestavljena iz vsaj petih organizacij, ki vključujejo tri ali več držav
upravičenk. Vsaj en partner v vsaki državi mora biti nacionalno ali regionalno ministrstvo, neposredno
vključeno v razvoj in izvajanje politik vseživljenjskega učenja, ali druga organizacija, ki jo tako ministrstvo
imenuje za prijavo na razpis.
Podpisano(-a) pismo(-a) z imenovanjem ministrstva(-stev), ki podeljuje(-jo) pooblastilo, je treba poslati s
papirno različico predloga.
Prijave lahko pošljejo organizacije (vključno z vsemi partnerskimi organizacijami) s sedežem v eni od
naslednjih držav, ki sodelujejo v programu Vseživljenjsko učenje:
— 27 držav članic EU,
— tri države EGP/EFTA: Islandija, Lihtenštajn in Norveška),
— države kandidatke: Hrvaška, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija,
— Švica.
Tretje države ne morejo sodelovati.
Vsaj ena država partnerstva mora biti država članica EU (velja samo za del B tega razpisa).
3. Primerne Dejavnosti
Del A.1 – Podpora nacionalnemu izvajanju ciljev evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in
usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: ET 2020), osredotočenih na udeležbo javnih organov, ter ozaveščanju
o njih
Dejavnosti, financirane v okviru tega dela razpisa, vključujejo (posebne cilje):
— dejavnosti ozaveščanja, ki podpirajo nacionalno razpravo in dialog, povezana z vzpostavitvijo in izvaja
njem štirih strateških ciljev okvira ET 2020 (na primer nacionalne ali regionalne konference, seminarji ali
delavnice), pri čemer je posebna pozornost namenjena načinu uporabe orodij in storitev za vseži
vljenjsko učenje, da bi mladi pridobili ustrezne spretnosti in sposobnosti za trg dela,

15.6.2012

15.6.2012

SL

Uradni list Evropske unije

— vzpostavitev forumov zainteresiranih strani in drugih dejavnosti, ki bodo prispevali k boljši skladnosti in
usklajenosti na nacionalni ravni pri vzpostavljanju in izvajanju usklajenih in celovitih nacionalnih
strategij vseživljenjskega učenja, pri čemer je posebna pozornost namenjena opremljanju mladih z
ustreznimi spretnostmi in sposobnostmi za trg dela,
— razširjanje orodij ali referenčnega gradiva in dejavnosti ozaveščanja na podlagi strateškega okvira ET
2020 (na primer dejavnosti obveščanja, vključno z medijskimi kampanjami, promocijskimi dogodki itd.),
pri čemer je posebna pozornost namenjena orodjem in storitvam za vseživljenjsko učenje za večjo
zmogljivost drugih načinov učenja za mlade in nizkokvalificirane odrasle, da pridobijo ustrezne spret
nosti in sposobnosti za trg dela, na primer s priznavanjem neformalnega in priložnostnega učenja,
poklicnim usmerjanjem, okviri kvalifikacij, mobilnostjo itd.,
— spremljevalne dejavnosti, povezane z veljavnimi nacionalnimi programi, katerih cilja sta vzpostavitev in
izvajanje odprte metode usklajevanja v izobraževanju in usposabljanju na podlagi strateškega okvira ET
2020 na nacionalni ravni, pri čemer je posebna pozornost namenjena mladim in odraslim z nizkimi
kvalifikacijami ali brez njih.
Del A.2 – Podpora nacionalnemu izvajanju ciljev evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in
usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: ET 2020), osredotočenih na udeležbo organizacij zainteresiranih strani,
ter ozaveščanju o njih
Dejavnosti, financirane v okviru tega dela razpisa, vključujejo (posebne cilje):
— dejavnosti ozaveščanja, ki podpirajo nacionalno razpravo in dialog, povezana z vzpostavitvijo in izvaja
njem štirih strateških ciljev okvira ET 2020 (na primer nacionalne ali regionalne konference, seminarji ali
delavnice), pri čemer je posebna pozornost namenjena načinu uporabe orodij in storitev za vseži
vljenjsko učenje, da bi mladi pridobili ustrezne spretnosti in sposobnosti za trg dela,
— vzpostavitev forumov zainteresiranih strani in drugih dejavnosti, ki bodo prispevali k boljši skladnosti in
usklajenosti na nacionalni ravni pri vzpostavljanju in izvajanju usklajenih in celovitih nacionalnih
strategij vseživljenjskega učenja, pri čemer je posebna pozornost namenjena opremljanju mladih z
ustreznimi spretnostmi in sposobnostmi za trg dela,
— spremljevalne dejavnosti, povezane z veljavnimi nacionalnimi programi, katerih cilja sta vzpostavitev in
izvajanje odprte metode usklajevanja v izobraževanju in usposabljanju na podlagi strateškega okvira ET
2020 na nacionalni ravni, pri čemer je posebna pozornost namenjena mladim in odraslim z nizkimi
kvalifikacijami ali brez njih.
Del B – Podpora pri izvajanju inovativnih učnih okolij z uporabo informacijske in komunikacijske tehno
logije (imenovanih „ustvarjalni razredi“) na podlagi nadnacionalnega sodelovanja pri razvoju in izvajanju
vprašanj politike o transverzalnem izobraževanju in usposabljanju, povezanih s prednostnimi nalogami, ki
so določene v strategijah Evropa 2020 in ET 2020.
Dejavnosti, financirane v okviru tega dela razpisa, vključujejo (posebne cilje):
— eksperimentiranje na področju politike z nadnacionalnimi partnerstvi, ki vključujejo ustrezne organe,
zainteresirane strani in raziskovalne institucije. Dejavnosti ne bodo obravnavale širokih tem, ampak
bodo ciljno usmerjene h konkretnim zadevam skupne politike. Ustrezen pomen je treba dati oblikovanju
zanesljive zbirke podatkov in vključevanju postopkov zanesljivega spremljanja, vrednotenja in poročanja
o različnih eksperimentih v „ustvarjalnih razredih“,
— skupna priprava in preskušanje inovativnih orodij in praks z eksperimenti, ki vključujejo zadostno
število izobraževalnih zavodov za dosego zadostne kritične mase,
— dejavnosti, katerih cilj je analizirati učinkovitost, zmogljivost in pogoje posplošitve eksperimentov z
vidika politike, ter nadnacionalni prenos pridobljenih izkušenj in dobre prakse (vzajemno učenje), ki
lahko vključuje analize, konference in seminarje, katerih cilj je neposredno zagotavljanje podpore obli
kovanju in izvajanju,
— dejavnosti za zagotavljanje sistematičnega razširjanja na nacionalni in mednarodni ravni ter spodbujanje
prenosljivosti med različnimi sistemi in politikami izobraževanja in usposabljanja.
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Za dela A in B:
Dejavnosti se morajo začeti izvajati med 1. marcem in 31. majem 2013.
Obvezno trajanje projektov za del A je 12 mesecev, za del B pa 24 mesecev. Prijave za projekte, za katere se
načrtuje drugačno trajanje od obdobja, navedenega v tem razpisu za zbiranje predlogov, ne bodo upošte
vane.
Odobreno ne bo nobeno podaljšanje obdobja upravičenosti, ki bi preseglo najdaljše trajanje projekta. Če
upravičenec po podpisu sporazuma in ko je projekt že začel iz popolnoma utemeljenih razlogov, ki so
zunaj njegovega nadzora, projekta ne more izpeljati v načrtovanem obdobju, se lahko odobri podaljšanje
obdobja upravičenosti. Podaljšanje se lahko odobri za največ dodatne tri mesece za del A in šest dodatnih
mesecev za del B, če se zanj zaprosi pred rokom, določenim v sporazumu. V tem primeru lahko projekt za
del A traja največ 15 mesecev, za del B pa 30 mesecev.
Konzorciji morajo med trajanjem projekta v svojih proračunih in pri načrtovanju predvideti dva sestanka v
Bruslju, in sicer ustanovni sestanek, na katerem se združijo vsi uspešni projekti, in sestanek nadaljnjega
spremljanja (ki ga agencija lahko zahteva med trajanjem projekta). Pričakuje se, da bo vsak konzorcij
pozvan, da pošlje največ dva predstavnika.
4. Merila za Dodelitev
Prijave, ki izpolnjujejo pogoje, se bodo presojale na podlagi naslednjih meril:
Del A – Podpora nacionalnemu izvajanju ciljev evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in
usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: ET 2020)
1. Ustreznost: na podlagi razpisa za zbiranje predlogov so cilji jasni in uresničljivi ter zadevajo pomembna
vprašanja in ciljne skupine, vključno z vrsto ključnih zainteresiranih strani na vseh ravneh, ki vzposta
vljajo in izvajajo strategije vseživljenjskega učenja, vključno z oblikovalci politike in nosilci odločanja,
izvajalci, ponudniki, socialnimi partnerji, predstavniki civilne družbe in učenci (30 %).
2. Kakovost akcijskega načrta: organizacija dela je jasna in primerna za dosego ciljev; naloge/dejavnosti so
opredeljene tako, da bodo rezultati doseženi pravočasno in skladno s proračunom (10 %).
3. Kakovost metodologije: predlagana orodja in praktični pristopi so usklajeni in primerni za obravnavanje
ugotovljenih potreb jasno opredeljenih ciljnih skupin (10 %).
4. Kakovost projektne skupine: projektna skupina razpolaga z vsemi spretnostmi in znanjem, priznanim
strokovnim znanjem in izkušnjami ter sposobnostmi, potrebnimi za izvedbo vseh vidikov akcijskega
načrta, naloge so primerno porazdeljene med njene člane (10 %).
5. Razmerje med stroški in koristmi: v prijavi za nepovratna sredstva se upošteva ugodno razmerje med
načrtovanimi dejavnostmi in predvidenim proračunom (10 %).
6. Učinek: predvidljivi učinki dejavnosti projekta na ciljne skupine in zadevne sisteme so jasno opredeljeni
in usklajeni z zastavljenimi cilji; ukrepi so načrtovani za zagotovitev, da je te učinke mogoče doseči.
Rezultati dejavnosti bodo verjetno pomembni (20 %).
7. Kakovost načrta za vrednotenje (razširjanje in uporaba rezultatov): obseg, v katerem bodo načrtovane
dejavnosti razširjanja in uporabe zagotovile optimalno uporabo rezultatov, ki bo presegala uporabo med
sodelujočimi pri predlogu, med trajanjem projekta in po njem (10 %).
Del B – Podpora pri izvajanju inovativnih učnih okolij z uporabo informacijske in komunikacijske tehno
logije (imenovanih „ustvarjalni razredi“) na podlagi nadnacionalnega sodelovanja pri razvoju in izvajanju
vprašanj politike o transverzalnem izobraževanju in usposabljanju, povezanih s prednostnimi nalogami, ki
so določene v strategijah Evropa 2020 in ET 2020.
1. Ustreznost: na podlagi razpisa za zbiranje predlogov so cilji jasni in uresničljivi ter zadevajo pomembna
vprašanja in ciljne skupine, vključno z vrsto ključnih zainteresiranih strani na vseh ravneh, ki vzposta
vljajo in izvajajo strategije vseživljenjskega učenja, vključno z oblikovalci politike in nosilci odločanja,
izvajalci, ponudniki, socialnimi partnerji, predstavniki civilne družbe in učenci (30 %).
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2. Kakovost akcijskega načrta: organizacija dela je jasna in primerna za dosego ciljev; naloge/dejavnosti so
porazdeljene med partnerje tako, da bodo rezultati doseženi pravočasno in skladno s proračunom
(10 %).
3. Kakovost metodologije: predlagana orodja in praktični pristopi so usklajeni, inovativni in primerni za
obravnavanje ugotovljenih potreb jasno opredeljenih ciljnih skupin (10 %).
4. Kakovost konzorcija: konzorcij razpolaga z vsemi spretnostmi in znanjem, priznanim strokovnim
znanjem in izkušnjami ter sposobnostmi, potrebnimi za izvedbo vseh vidikov akcijskega načrta, naloge
so primerno porazdeljene med partnerje (10 %).
5. Razmerje med stroški in koristmi: v prijavi za nepovratna sredstva se upošteva ugodno razmerje med
načrtovanimi dejavnostmi in predvidenim proračunom (10 %).
6. Učinek in evropska dodana vrednost: predvidljivi učinki dejavnosti projekta na ciljne skupine in zadevne
sisteme so jasno opredeljeni in usklajeni z zastavljenimi cilji; ukrepi so načrtovani za zagotovitev, da je te
učinke mogoče doseči. Rezultati dejavnosti bodo verjetno pomembni, koristi evropskega sodelovanja
(poleg nacionalnih, regionalnih ali lokalnih pristopov) in potreba po njem pa so jasno dokazani (20 %).
7. Kakovost načrta za vrednotenje (razširjanje in uporaba rezultatov): obseg, v katerem bodo načrtovane
dejavnosti razširjanja in uporabe zagotovile optimalno uporabo rezultatov, ki bo presegala uporabo med
sodelujočimi pri predlogu, med trajanjem projekta in po njem (10 %).
5. Proračun
Skupna višina sredstev, namenjenih sofinanciranju projektov, je 3,8 milijona EUR.
Finančni prispevek Evropske unije ne bo presegel 75 % skupnih upravičenih stroškov.
Najvišji znesek donacije na projekt bo znašal 120 000 EUR za del A (A.1 in A.2) in 800 000 EUR za del B.
Agencija namerava dodeliti razpoložljivi znesek v naslednjem razmerju: 1 500 000 EUR za del A in
2 300 000 EUR za del B. Vendar bo končna dodelitev odvisna od števila in kakovosti prejetih predlogov
za dela A in B.
Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.
6. Rok za oddajo
Sprejete bodo samo prijave, ki bodo predložene prek spleta (izvirnik) na ustreznem in pravilno izpolnjenem
obrazcu, opremljenem z datumom, in prikazujejo uravnotežen proračun (prihodki/odhodki) ter jih je
podpisala oseba, pooblaščena za sklepanje pravno zavezujočih obveznosti v imenu organa prosilca.
Rok: Ponedeljek, 1. oktober 2012, ob 12. uri (po srednjeevropskem času)
Prijave, ki ne vključujejo vseh zahtevanih dokumentov in niso predložene do roka, ne bodo upoštevane.
Popolna prijava vključuje:
— izvirno prijavno dokumentacijo (e-obrazec in njegove štiri priloge). Predložiti jo je treba prek spleta v
skladu z navodili iz priročnika za izpolnjevanje e-obrazca. Ta različica, vključno s prilogami, velja kot
izvirnik,
— takoj po roku je treba poslati papirno različico prijave, ki vsebuje:
— izvod prijavne dokumentacije: predložen e-obrazec (s prejeto sklicno številko) s prilogami (vključno s
prvotno podpisano častno izjavo),
— za dela A1 in B (če je to primerno): ustrezno podpisano pismo z imenovanjem javnega organa/
ministrstva je treba poslati skupaj s papirno različico predloga. Pisma morajo biti napisana v skladu z
zagotovljenimi vzorci. Podpisane faksirane ali skenirane različice pisem z imenovanjem bodo sprejete
v fazi predložitve predlogov, vendar bo treba ob sklenitvi sporazuma predložiti izvirnike; Če pismo z
imenovanjem ni predloženo, se lahko razglasi, da predlog ne izpolnjuje pogojev,
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— mandatna pisma vseh partnerjev (za sporazum z več upravičenci, to je, če je vključen več kot en
udeleženec). Pisma morajo biti napisana v skladu z zagotovljenimi vzorci. Podpisane faksirane ali
skenirane različice mandatnih pisem bodo sprejete v fazi predložitve predlogov, vendar bo treba ob
sklenitvi sporazuma predložiti izvirnike,
— dokazilo o pravnem obstoju (izvod statuta in/ali dokumentacije o vpisu v uradni register),
— letne računovodske izkaze za zadnje poslovno leto,
— obrazec o finančni sposobnosti (le za zasebne organizacije),
— obrazec za finančno identifikacijo,
— identifikacijsko številko za DDV (če se uporablja).
Papirno različico je treba takoj po predložitvi prijave prek spleta poslati z navadno ali priporočeno pošto na
naslednji naslov:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Unit P9 — Lifelong Learning: Eurydice and Policy Support
Key Activity 1 — ECET
Call for Proposals EACEA/20/12 — Part A.1/Part A.2/Part B (navedite)
BOU2 01/055
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Prijave, ki ne bodo predložene do roka, ne bodo upoštevane.
Prijave, poslane po telefaksu ali samo po e-pošti, ne bodo upoštevane.
7. Dodatne informacije
Podrobna navodila za razpis in prijavna dokumentacija so na voljo na spletni strani:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_ecet_2012_en.php
Prijave morajo biti oddane na predvidenih obrazcih ter vsebovati vse priloge in informacije, ki se zahtevajo v
podrobnih navodilih.
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