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V
(Становища)

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/04/13
В рамките на програмата за учене през целия живот
Изпълнение на европейските стратегически цели в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ
2020) (сътрудничество със заинтересовани страни, експерименти и иновации)
(2013/C 118/07)
Част A — Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно
целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020 (1))
Част Б — Подпомагане на изпълнението на иновативни политически решения на институционално равнище
за ограничаване на броя на преждевременно напускащите училище, в съответствие с целите, заложени в
стратегиите Европа 2020 и ЕСЕТ 2020.
1. Цели и описание
Общата цел на поканата за представяне на предложения е, както следва:
Насърчаване на европейското сътрудничество в областта на политиките за подпомагане — чрез ЕСЕТ 2020 —
на усилията на страните да постигнат целите, заложени в стратегията Европа 2020, както са отразени в
годишния обзор на растежа за 2013 г. и съобщението за преосмисляне на образованието, а именно: развиване
на умения с цел растеж и конкурентоспособност, укрепване на пригодността на младежите за заетост и
ограничаване на равнищата на броя на преждевременно напускащите училище, в контекст, при който се дава
приоритет на ефективните инвестиции в областта на образованието и обучението, чрез:
— подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността и институционална ангажираност, коор
динация и партньорство с всички заинтересовани страни за насърчаване, по-специално на умения с
цел растеж и конкурентоспособност и пригодност на младежите за заетост (част A),
— подпомагане на развитието, изпитването и оценяването, чрез средствата на полевите изпитвания, на
иновативни политически решения за ограничаване на броя на преждевременно напускащите училище
(част Б).
Поканата също така предоставя възможности на министерствата и заинтересованите страни да изпитат, в
реални житейски ситуации, изпълнението на иновативни политики (експериментални политически подходи),
насочени към европейски цели.
2. Допустими организации
Кандидатури могат да се подават от организации (включително всички партньорски организации), установени
в държави, участващи в Програмата за учене през целия живот:
(1) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/policy-framework_en.htm
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— 27-те държави-членки на Европейския съюз,
— страните от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,
— страните кандидатки: Хърватия, Турция,
— Швейцария,
— Сърбия, бивша югославска република Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Черна гора (2).
По настоящия проект не се допуска участие на трети страни.
Поне една страна, участваща в партньорството, трябва да бъде държава-членка на ЕС (прилага се само за част
Б от настоящата покана).
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 политиките за обра
зование, обучение и учене през целия живот, и други публични органи и организации на заинтересовани
страни с дейност в областта на разработването и изпълнението на политики за учене през целия живот.
Организациите на заинтересовани страни включват европейски, национални и регионални сдружения или
организации, чиито основни дейности или отговорности са пряко свързани със сферата на образованието и
обучението, и по-специално организации на социалните партньори и други национални или регионални
сдружения, които представляват интересите на обществена група за разработване и прилагане на политики
за учене през целия живот.
Част A — Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно
целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020 (3))
Молбите за финансиране могат да бъдат подадени единствено от национални партньорства, съставени от наймалко три организации, включващи поне един национален или регионален орган, който отговаря за поли
тиките в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот (за предучилищно, училищно
обучение, професионално образование и обучение, висше образование и обучение на възрастни), и други
органи и организации на заинтересовани страни, пряко участващи в разработването и изпълнението на такива
политики.
Част Б — Подпомагане на изпълнението на иновативни политически решения на институционално равнище
за ограничаване на броя на преждевременно напускащите училище, в съответствие с целите, заложени в
стратегиите Европа 2020 и ЕСЕТ 2020.
Молбите за финансиране могат да бъдат подадени единствено от транснационални партньорства на
национални или регионални министерства, отговорни за разработването и изпълнението на политиките за
образование, обучение и учене през целия живот, или други организации, оправомощени от тези минис
терства да отговорят на поканата.
Партньорствата трябва да са съставени най-малко от 5 организации, включващи 3 или повече страни с право
на участие. Поне един от партньорите от всяка страна трябва да е национално или регионално министерство,
отговорно за разработването и изпълнението на политиките за образование, обучение и учене през целия
живот, или друга организация, оправомощена от това министерство да отговори на поканата, и поне един
партньор трябва да е оценяващ орган. Партньорствата следва също така да включват други заинтересовани
страни, според случая.
Заедно с екземпляра на предложението на хартия се изпраща подписано писмо (писма) за оправомощаване от
оправомощаващото министерство (министерства).
(2) Участието на Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора в настоящата покана за представяне на предложения е
предмет на подписването на меморандум за разбирателство между Комисията и компетентните органи на всяка от тези
страни. Ако до първо число на месеца на решението за отпускане на безвъзмездна помощ меморандумът за разбира
телство не е подписан, участниците от съответната държава няма да бъдат финансирани, нито взети предвид по
отношение на минималния размер на консорциуми/партньорства.
(3) Виж бележка под линия на стр. 1.
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За целите на настоящата покана всички висши училища, акредитирани от държавите-членки (участващите
страни), и всички институции или организации, предоставящи възможности за учене, които са получили над
50 % от своите годишни приходи от публични източници през последните две години (освен друго финан
сиране чрез безвъзмездни средства от Европейския съюз за проекти) или които се контролират от публични
органи или техни представители, се смятат за публични органи. Тези организации трябва да заявят в клетвена
декларация (приложена в комплекта документи за кандидатстване), че тяхната организация отговаря на
горепосочената дефиниция за публичен орган. Агенцията си запазва правото да изиска документация за
доказване истинността на тази декларация.
3. Допустими дейности
Част A — Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно
целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020 (4))
Дейностите, които се финансират по тази част, включват:
— дейности за повишаване на осведомеността, които подкрепят националните дебати и диалога относно
изпълнението на четирите стратегически цели на документа за подпомагане на стратегията Европа 2020,
— създаване на форуми на заинтересованите страни относно националните стратегии за учене през целия
живот с цел борба срещу безработицата при младите и насърчаване на растежа,
— дейности за разпространение и повишаване на осведомеността по стратегическата рамка ЕСЕТ 2020 за
подобряване на възможностите за учене чрез алтернативни подходи,
— последващи действия на национално равнище чрез свързването на резултатите от отворения метод за
координация със съществуващите национални програми.
Част Б — Подпомагане на изпълнението на иновативни политически решения на институционално равнище
за ограничаване на броя на преждевременно напускащите училище, в съответствие с целите, заложени в
стратегиите Европа 2020 и ЕСЕТ 2020.
Дейностите, които се финансират по тази част, включват:
— развитие, изпитване и оценяване на иновативни политически решения за ограничаване на броя на
преждевременно напускащите училище чрез средствата на полевите изпитвания, провеждани чрез транс
националните партньорства,
— съвместно разработване и изпитване на действия на иновативни политики с участието на достатъчно
голям брой образователни институции,
— анализ, от гледна точка на политиката, на ефективността, ефикасността и условията за измеримост на
резултатите от експерименталните подходи в областта на политиката и за транснационалния обмен на
добри практики,
— систематично разпространение на национално и европейско равнище; улесняване на възможността за
трансфер между различни системи и политики в областта на образованието и обучението.
За части А и Б:
Дейностите трябва да започнат между 1 март 2014 г. и 31 май 2014 г.
Задължителната продължителност на проектите е 12 месеца за проектите по част A и 36 месеца за проектите
по част Б. Няма да бъдат приемани кандидатури за проекти, чиято продължителност се различава от
продължителността, предвидена в настоящата покана за представяне на предложения.
4. Критерии за възлагане
Допустимите кандидатури се оценяват въз основа на следните критерии:
Част A — Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно
целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020)
1. съответствие (30 %);
2. качество на плана за действия (10 %);
3. качество на методологията (10 %);
4. качество на екипа на проекта (10 %);
(4) Виж бележка под линия на стр. 1.
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5. съотношение между разходите и ползите (10 %);
6. въздействие (20 %);
7. качество на плана за остойностяване (разпространение и използване на резултатите (10 %).
Част Б — Подпомагане на изпълнението на иновативни политически решения на институционално равнище
за ограничаване на броя на преждевременно напускащите училище, в съответствие с целите, заложени в
стратегиите Европа 2020 и ЕСЕТ 2020.
1. съответствие (30 %);
2. качество на плана за действия (10 %);
3. качество на методологията (10 %);
4. качество на екипа на проекта (10 %);
5. съотношение между разходите и ползите (10 %);
6. въздействие и европейска добавена стойност (20 %);
7. качество на плана за остойностяване (разпространение и използване на резултатите (10 %).
5. Бюджет
Общият бюджет, предвиден за съвместно финансиране на проекти, възлиза на 4 млн. EUR.
Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 75 % от общата сума на
допустимите разходи.
Максималната сума на безвъзмездното финансиране за проект е 120 000 EUR за част А и 800 000 EUR за
част Б.
Агенцията възнамерява да разпредели наличната сума в следното ориентировъчно съотношение:
1 200 000 EUR за част А и 2 800 000 EUR за част Б. Въпреки 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 се приемат само кандидатури, подадени на съответния формуляр, правилно попълнени, с обозначена дата,
съдържащи балансиран бюджет (приходи/разходи), подадени по електронен път (оригинал) и подписани от
лицето, упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация.
Крайна дата за подаване на кандидатури: понеделник, 16 септември 2013 г., 12,00 ч. на обяд (цен
тралноевропейско време)
Кандидатури, които не съдържат всички изисквани документи и които не са подадени до крайния срок за
подаване, няма да бъдат разглеждани.
Пълното заявление се състои от следното:
— оригинален пакет документи за кандидатстване (електронен формуляр и четири приложения), които
трябва да бъдат предоставени онлайн, както е посочено в ръководството за кандидатстване по електронен
път. Този екземпляр, включително приложенията към него, се счита за основен екземпляр,
— екземпляр на хартия, който се изпраща с обикновена или препоръчана поща непосредствено след
подаването на кандидатурата по електронен път на следния адрес:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Unit P9 — Lifelong Learning: Eurydice and Policy Support
Key Activity 1 — ECET (ET 2020)
Call for Proposals EACEA/04/13 — Part A/Part B (моля уточнете)
BOU2 01/055
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Няма да се разглеждат кандидатури, подадени след крайния срок.
Кандидатури, изпратени по факс или само по електронна поща, не се приемат.
За повече информация вижте общите указания към поканата за представяне на предложения.
7. Допълнителна информация
Подробни общи указания към поканата за представяне на предложения и пълният комплект от документи за
кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_ecet_2013_en.php
Кандидатурите трябва да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри и да съдържат всички
приложения, допълнения и информация, както се изисква в пълния текст на указанията.
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