Euroopan unionin virallinen lehti

FI

6.12.2019

C 410/11

V
(Ilmoitukset)

HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
EHDOTUSPYYNTÖ EACEA/38/2019
Erasmus+-ohjelma
Avaintoimi 3: Tuki toimintalinjojen uudistamiselle
Euroopan unionin poliittiset kokeilut koulutuksen ja nuorisotoiminnan aloilla korkean tason
viranomaisten johdolla
(2019/C 410/06)

1.

Kuvaus, tavoitteet ja painopisteaiheet

Euroopan unionin poliittiset kokeilut ovat ohjelmamaiden korkean tason viranomaisten johtamia rajat ylittäviä yhteistyö
hankkeita. Niihin kuuluu poliittisten toimenpiteiden merkittävyyden, vaikuttavuuden, mahdollisen vaikutuksen ja
laajennettavuuden testaaminen samanaikaisesti eri maissa toteutettavilla kenttäkokeilla, jotka perustuvat (osittain)
kokeellisiin lähestymistapoihin ja yhteisiin arviointikäytäntöihin. Yhdistämällä strategisen ohjauksen, menetelmien
luotettavuuden ja vahvan eurooppalaisen ulottuvuuden ne mahdollistavat keskinäisen oppimisen ja tukevat tietoon
perustuvaa politiikkaa Euroopan tasolla.
Ehdotuspyynnön erityistavoitteet ovat
— tukikelpoisten maiden korkeimman tason viranomaisten välisen rajat ylittävän yhteistyön ja keskinäisen oppimisen
edistäminen järjestelmien parantamisen ja innovoinnin edistämiseksi koulutuksen ja nuorisotoiminnan alalla
— olennaisen tutkimustiedon keräämisen ja analysoinnin lisääminen innovatiivisten toimenpiteiden täytäntöönpanon
onnistumisen varmistamiseksi
— innovatiivisten toimenpiteiden siirrettävyyden ja laajennettavuuden edistäminen.
Tämän ehdotuspyynnön painopisteaiheet ovat seuraavat:
ERÄ 1
— digitaalinen koulutus ja digitaaliset taidot
— opetus ja opettajat
ERÄ 2
— rahoitusjärjestelmät täydennys- ja uudelleenkoulutusta varten, mukaan lukien yksilöllisiä oppimistilejä vastaavat
järjestelmät
— epävirallisen ja arkioppimisen validointia tukeva politiikka ja menettelyt, myös tehokkaan ohjauksen avulla.
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Tukikelpoisuus

2.1 Tukikelpoiset hakijat
Ehdotuspyyntöön voivat osallistua seuraavat hakijat:
a) Korkeimmalla (kansallisella tai hajautetulla) tasolla koulutuksesta vastaavat viranomaiset (ministeriöt tai vastaavat).
Muista aloista kuin koulutuksesta (kuten työllisyydestä, nuorisotoiminnasta, taloudesta, sosiaaliasioista, sisäasioista,
oikeusasioista, terveydenhuollosta jne.) vastaavat viranomaiset katsotaan tukikelpoisiksi, jos ne osoittavat, että niillä on
erityistä toimivaltaa sillä alalla, jolla kokeilu toteutetaan.
b) Koulutuksen alalla tai muilla asiaan liittyvillä aloilla toimivat julkiset tai yksityiset organisaatiot.
c) Julkiset tai yksityiset organisaatiot tai laitokset, jotka toteuttavat koulutukseen liittyviä monialaisia toimia muilla
sosioekonomisilla aloilla (kuten kansalaisjärjestöt, tieto- tai ohjauspalvelujen tarjoajat, viranomaiset, virastot tai
laitokset, jotka vastaavat koulutuksesta, nuorisotoiminnasta, työllisyydestä, sosiaaliasioista, sisäasioista,
oikeusasioista, laadunvarmistuksesta tai tutkintojen tunnustamisesta ja/tai hyväksymisestä; uraohjauspalvelut,
kauppakamarit, elinkeinoelämän osapuolet ja työmarkkinaosapuolet, ammattijärjestöt, kansalaisjärjestöt, kulttuuritai urheilujärjestöt, arviointi- tai tutkimuslaitokset, media jne.).
Tukikelpoisia eivät ole kansalliset toimistot tai muut Erasmus+-ohjelman rakenteet ja verkostot, jotka saavat komissiolta
suoraa avustusta Erasmus+-ohjelman oikeusperustan mukaisesti. Erasmus+-ohjelman kansallisia toimistoja tai edellä
mainittuja rakenteita ja verkostoja isännöivät oikeushenkilöt katsotaan kuitenkin tukikelpoisiksi hakijoiksi.
Hakemuksia voivat jättää vain oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet johonkin seuraavista ohjelmaan kuuluvista maista:
— Euroopan unionin jäsenvaltiot
— EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja
— EU:n ehdokasmaat: Pohjois-Makedonia, Turkki ja Serbia.
Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevat hakijat: On huomattava, että kaikki tukikelpoisuusvaatimukset on täytettävä
avustuksen koko keston ajan. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta hankejakson aikana tekemättä EU:n kanssa
sopimusta, jolla erityisesti varmistetaan, että hakijat Yhdistyneestä kuningaskunnasta ovat edelleen tukikelpoisia, hakija ei
saa enää EU:n rahoitusta (vaikka osallistuminen mahdollisuuksien mukaan jatkuisi) tai hakijan on jätettävä hanke
avustussopimuksen II artiklan 17 kohdan nojalla.
Ehdokasmaista tulevien hakijoiden ehdotukset voidaan valita mukaan, jos ne sopimukset, joissa sovitaan kyseisten maiden
ohjelmaan osallistumista koskevista järjestelyistä, ovat tulleet voimaan myöntämispäätöksen tekemiseen mennessä.

Ku mpp a nuuk si e n koko o npan oa ko sk ev a t vaa tim u k set
Tässä ehdotuspyynnössä edellytetään, että kumppanuuteen kuuluu vähintään neljä yksikköä, jotka edustavat vähintään
kolmea ohjelmaan kuuluvaa maata. Tarkemmat vaatimukset ovat seuraavat:
— vähintään kolme viranomaista (ministeriö tai vastaava), kukin eri ohjelmamaasta, ja vähintään yhden näistä kolmesta
viranomaisesta on oltava Euroopan unionin jäsenvaltiosta ja
— vähintään yksi julkinen tai yksityinen yksikkö, jolla on kokemusta analyysista ja politiikan vaikutusten arvioinnista
(”tutkija”). Tällaisen yksikön on vastattava menetelmällisistä näkökohdista ja kenttäkokeen tutkimuskäytännöistä.
Kumppanuudessa voi olla useampi tällainen yksikkö, jos niiden työ on koordinoitua ja johdonmukaista.
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Ko ord ino int i v aa t i m us
Hanke-ehdotuksen koordinoinnista ja jättämisestä voi kaikkien hakijoiden puolesta vastata vain yksi seuraavista:
— 2.1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu viranomainen (ministeriö tai vastaava)
— Viranomaisen valtuuttama julkinen tai yksityinen yksikkö. Valtuutetuilla yksiköillä on oltava viranomaisen laatima
nimenomainen kirjallinen valtuutus (valtuutuskirje) hanke-ehdotuksen koordinoimiseen ja jättämiseen sen puolesta.
Ainoastaan valtuutetut yksiköt, jotka pystyvät osoittamaan olleensa olemassa oikeushenkilönä vähintään kolme vuotta
6 kohdassa tarkoitettujen alustavien ehdotusten jättämisen määräaikaan mennessä, voivat toimia ”koordinaattorina”
tässä ehdotuspyynnössä.

2.2 Tukikelpoiset toimet ja hankkeen kesto
Tukikelpoisten toimien on oltava hakuoppaan liitteessä määritetyn mukaisia. Kenttäkokeita on suoritettava vähintään
kolmessa maassa, joiden viranomaiset/ministeriöt osallistuvat hankkeeseen.
Toimet on aloitettava 1. tammikuuta 2021 ja 28. helmikuuta 2021 välisenä aikana.
Hankkeen keston on oltava 24–36 kuukautta.

3.

Odotettavat tulokset

Ehdotetuista hankkeista olisi saatava merkittäviä tuloksia seuraavilla aloilla:
— tuki ET 2020 -puitteissa esitetyille EU:n tason poliittisen yhteistyön prioriteeteille soveltuvin osin
— parempi tietämys ja tietopohja uudistuksille, joilla on mahdollisesti merkittäviä systeemisiä vaikutuksia asianomaisilla
aloilla tukikelpoisissa maissa
— eurooppalainen lisäarvo, jota saadaan kartoittamalla yhdessä parhaita käytäntöjä ja kokemuksia siitä, mikä toimii ja
mikä ei
— innovatiivisten toimenpiteiden laajennettavuus ja siirrettävyys. Laajentaminen ei välttämättä tarkoita ainoastaan sitä, että
testattuja toimenpiteitä toteutetaan suuremmalla määrällä tuensaajia. Laajentamisen olisi pikemminkin katsottava luovan
parhaat edellytykset sille, että menestyksekkäästi testatuista toimenpiteistä voidaan tehdä osa politiikkaa tai järjestelmää
— teorian ja käytännön välinen johdonmukaisuus ja täydentävyys EU:n politiikkojen ja rahoitusohjelmien välillä,
eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten toimenpiteiden välillä sekä poliittisten päätöksentekijöiden, sidosryhmien ja
tutkijoiden tehtävien välillä.

4.

Käytettävissä olevat määrärahat

Hankkeiden yhteisrahoitukseen on käytettävissä tässä ehdotuspyynnössä kaikkiaan 14 000 000 euroa, joka osoitetaan
seuraavasti:
— Erä 1

12 000 000 euroa

— Erä 2

2 000 000 euroa

EU:n myöntämä taloudellinen tuki voi olla korkeintaan 75 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankekohtainen enimmäisavustus on 2 000 000 euroa.
Virasto pidättää oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.
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Myöntämisperusteet

Ehdotukset jätetään ja arvioidaan kahdessa vaiheessa: ensin alustava ehdotus, sitten täydellinen ehdotus.
Alustava ehdotus
Perusteet

1

Hankkeen merkitys

Pisteiden enimmäismäärä

20 pistettä
Täydellinen ehdotus

2

Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen laatu

30 pistettä

3

Kumppanuus- ja yhteistyöjärjestelyjen laatu

20 pistettä

4

Vaikutukset, levittäminen ja kestävyys

30 pistettä

Ainoastaan tukikelpoisia hakijoita, joiden saamat pisteet ylittävät 12 pisteen vähimmäisrajan alustavan ehdotuksen osalta
myöntämisperusteen ”hankkeen merkittävyys” mukaisesti jaettavista pisteistä, pyydetään jättämään täydellinen ehdotus
sekä jatkamaan ehdotuksen kehittämistä.
Täydellisen ehdotuksen kokonaispistemäärään lasketaan mukaan myös alustavan ehdotuksen arviointivaiheessa saadut
pisteet ”hankkeen merkittävyys” -myöntämisperusteesta. Ainoastaan sellaisille täydellisille ehdotuksille, jotka saavat
vähintään rajaksi asetetut 60 pistettä kokonaispisteistä (johon sisältyvät ensimmäisen vaiheen ”hankkeen merkittävyys”
-myöntämisperusteen mukaiset pisteet laskettuna yhteen toisessa vaiheessa arvioitujen kolmen muun myöntämisperusteen
mukaisten pisteiden kanssa), voidaan myöntää EU:n rahoitusta. Vähemmän pisteitä saavat hakijat hylätään.
6.

Hakumenettely ja määräajat

Hakemusten toimittamisen määräajat ovat
— Alustavat ehdotukset: 21. huhtikuuta 2020–17:00 (Brysselin aikaa)
— Täydelliset ehdotukset: 24. syyskuuta 2020–17.00 (Brysselin aikaa).
Hakijoita pyydetään lukemaan huolellisesti kaikki ehdotuspyynnön EACEA/38/2019 ja hakumenettelyn tiedot ja
käyttämään vaadittavia asiakirjoja, jotka ovat saatavana osoitteessa
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en – pyynnön viite EACEA/38/2019
Hakemus ja sen liitteet on toimitettava verkossa käyttämällä siihen tarkoitettua sähköistä lomaketta.
7.

Ehdotuspyyntöä koskevat tiedot

Kaikki ehdotuspyyntöä EACEA/38/2019 koskevat tiedot ovat saatavana seuraavalla verkkosivustolla:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en – pyynnön viite EACEA/38/2019
Yhteydenotto sähköpostitse: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

