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ReferNet – Cedefop, Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) asiantuntijaverkosto
(2019/C 256/02)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tässä ehdotuspyynnössä, joka liittyy ammatillisen koulutuksen asiantuntijaverkoston (ReferNet) perustamiseen, on tavoit
teena valita yksi hakija kustakin tukikelpoisesta maasta (EU:n jäsenvaltiot sekä Islanti ja Norja), jonka kanssa Cedefop
tekee nelivuotisen kumppanuutta koskevan puitesopimuksen, ja tehdä kunkin valitun hakijan kanssa erillinen avustusso
pimus vuonna 2020 toteutettavaa työsuunnitelmaa varten.
Vuonna 1975 perustettu ja vuodesta 1995 lähtien Kreikassa toiminut Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämis
keskus (Cedefop) on Euroopan unionin (EU) erillisvirasto. Cedefop on arvostettu ammatilliseen koulutukseen, taitoihin ja
valmiuksiin liittyvän tiedon ja asiantuntemuksen lähde. Sen tehtävänä on tukea Euroopan ammatillisen koulutuksen
(VET) politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa.
ReferNet on Cedefopin perustama Euroopan ammatillisen koulutuksen tiedotusverkosto. ReferNetin tehtävänä on tukea
Cedefopia raportoimalla kansallisista ammatillisen koulutuksen järjestelmistä ja toimintalinjojen kehityksestä sekä lisätä
ammatillisen koulutuksen ja Cedefopin tuotteiden näkyvyyttä. ReferNetiin kuuluu 30 jäsentä kansallisina kumppaneina
EU:n jäsenvaltioista sekä Islannista ja Norjasta. ReferNetin kansalliset kumppanit ovat edustamansa valtion ammatilli
sesta koulutuksesta tai työmarkkinapolitiikasta vastaavia keskeisiä laitoksia.
Kumppanuuspuitesopimukset toteutetaan erityisten vuotuisten tukisopimusten kautta. Siten hakijoiden tulee toimittaa
nelivuotisen puitesopimusehdotuksen lisäksi (joka johtaa kumppanuutta koskevan puitesopimuksen solmimiseen vuo
siksi 2020–2023, jos ehdotus hyväksytään) myös tukihakemus vuoden 2020 toimintaa varten (joka voi johtaa erityisen
tukisopimuksen allekirjoittamiseen vuodeksi 2020). Hakijan on osoitettava kykenevänsä toteuttamaan kaiken nelivuotis
kaudelle suunnitellun toiminnan ja varmistettava riittävä osarahoitus pyydettyjen toimien toteuttamiseksi.
2. Talousarvio ja hankkeen kesto
Puitekumppanuussopimusten nelivuotisena voimassaoloaikana käytettävissä oleva budjetti on arviolta 4 000 000 euroa
riippuen budjettivallan käyttäjän vuosittain tekemistä päätöksistä.
Vuoden 2020 työsuunnitelmaan varattu kokonaisbudjetti (hankkeen kesto on 12 kuukautta) on 980 000 euroa, joka
jaetaan 30 kumppanin kesken (28 EU:n jäsenvaltiota, Islanti ja Norja).
Tuki vaihtelee maan väkiluvun mukaan, ja sitä myönnetään vuotuisen työsuunnitelman toteuttamista varten. Vuoden
2020 työsuunnitelmaan varattu kokonaisbudjetti jaetaan kolmen väkilukuun perustuvan maaryhmän mukaan:
— Maaryhmä 1: Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Slovenia, Viro ja Islanti. Tuen enimmäismäärä:
23 615 euroa.
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— Maaryhmä 2: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Irlanti, Itävalta, Kreikka, Portugali, Romania, Ruotsi Slovakia, Suomi,
Tanska, Tšekki, Unkari ja Norja. Tuen enimmäismäärä: 33 625 euroa.
— Maaryhmä 3: Espanja, Italia, Puola, Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta (1). Tuen enimmäismäärä: 43 620
euroa.
Unionin tuki on rahoitusosuus edunsaajan (ja/tai kanssaedunsaajien) kustannuksiin. Tukea on täydennettävä omalla
rahoitusosuudella ja/tai paikallisella, alueellisella, kansallisella ja/tai yksityisellä rahoitusosuudella. Unionin osuus ei saa
ylittää 70:tä prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
Cedefop pidättää oikeuden olla myöntämättä koko käytettävissä olevaa budjettia.
3. Tukikelpoisuus
Hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) sen on oltava julkinen tai yksityinen organisaatio, jolla on oikeudellinen asema ja oikeushenkilöys (luonnolliset hen
kilöt eli yksityishenkilöt eivät ole tukikelpoisia);
b) sen rekisteröidyn kotipaikan on oltava maassa, jossa tukea haetaan eli jossakin seuraavista maista:
— EU-28 (Alankomaat, Itävalta, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua,
Luxemburg, Malta, Puola, Portugali, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki,
Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta (2)) ja
— assosioituneet maat (Islanti ja Norja).
4. Määräaika
Kumppanuuspuitesopimusta koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 1. lokakuuta 2019.
5. Lisätietoja
Ehdotuspyynnön yksityiskohtaiset tiedot, hakulomake ja sen liitteet ovat saatavilla 31. heinäkuuta 2019 lähtien Cedefo
pin verkkosivustolla osoitteessa
http://www.cedefop.europa.eu/about-cedefop/public-procurement
Hakemuksissa on noudatettava koko ehdotuspyynnön kattavan tekstiversion vaatimuksia, ja ne on toimitettava anne
tuilla virallisilla lomakkeilla.
Ehdotusten arvioinnin perustana ovat avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet.
Asiantuntijakomitea arvioi kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset ehdotuspyynnön koko sisällön kattavassa teksti
versiossa määriteltyjen laadullisten ja määrällisten valintaperusteiden mukaan.

(1) Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta avustuskauden aikana tekemättä kuitenkaan EU:n kanssa sopimusta, joka nimenomaan
varmistaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan hakijat ovat edelleen tukikelpoisia, ne lakkaavat saamasta EU:n rahoitusta ja niiden on
keskeytettävä hanke puitekumppanuussopimuksen II.17.2.2 q artiklan perusteella.
(2) Katso alaviite 1

