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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ EACEA/41/2016

в рамките на програма „Еразъм+“

Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Инициативи за иновативна 
политика

Европейски проекти за перспективно сътрудничество в областта на образованието и обучението

(2016/C 467/07)

1. Описание, цели и приоритети

Проектите за перспективно сътрудничество (ППС) са транснационални проекти за сътрудничество, целящи идентифици
ране, изпитване, разработване или оценка на иновативни подходи в рамките на политиката, които имат потенциал да 
бъдат общоприети и да дадат принос за усъвършенстване на системите за образование и обучение. Те трябва да предоста
вят задълбочени знания относно целевата група (групи), условията на преподаване, учене или обучение и ефективни мето
дологии и инструменти, способстващи за развитието на политиките, както и заключения, важни за лицата, определящи 
политиките в областта на образованието и обучението на всички равнища.

Поради това ППС трябва да се ръководят и изпълняват от ключови заинтересовани страни с доказани постижения 
и съвременни познания, с възможности за обновяване и за постигане на цялостно въздействие чрез дейността си 
и с потенциал да проведат набелязаните политики в областта на образованието и обучението.

Предложенията, подадени в рамките на настоящата покана за представяне на предложения, следва да отговарят на новите 
приоритети за европейското сътрудничество, залегнали в Съвместния доклад за 2015 г. на Съвета и на Комисията 
относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението 
(„Образование и обучение 2020“) (1).

Конкретните цели на настоящата покана са:

— да поставят началото на дългосрочни промени и да изпитат иновативни решения на предизвикателства в областта на 
образованието и обучението, които имат потенциала да бъдат въведени в практиката и да упражнят устойчиво 
и цялостно въздействие върху европейските системи за образование и обучение;

— да подпомогнат транснационалното сътрудничество и взаимното обучение относно перспективни теми между ключо
вите заинтересовани страни;

— да улеснят събирането и анализа на данни, обосноваващи иновативните и ефективни политики и практики.

Предложенията, представени по настоящата покана, трябва да се отнасят до един от петте приоритета, изброени по-долу:

— придобиване на основни умения от нискоквалифицирани възрастни;

— насърчаване на основани на резултатите подходи в професионалното образование и обучение;

— стимулиране въвеждането на иновативни технологии в областта на предоставянето на консултации за професионално 
ориентиране;

— професионализиране на персонала (училищно образование, включително образование и грижи в ранна детска 
възраст);

— постигане на целите на обновената стратегия на ЕС за висшето образование.

Предложения, които не се отнасят до нито един от петте приоритета на поканата, няма да бъдат разгледани.

(1) OВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 25.
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2. Допустими кандидати

Понятието „кандидати“ се отнася до всички организации и институции, участващи в предложението, независимо от тях
ната роля в проекта.

Допустими кандидати са публични или частни организации, действащи в областите на образованието и обучението или 
в други сектори като неформалното учене, включително, наред с други, младежта, други социално-икономически сектори 
и/или организации, извършващи междусекторни дейности.

Кандидатите, които се считат за допустими по настоящата покана, са:

— публични органи на национално/регионално/местно равнище, отговорни за политиката в областта на образованието 
и обучението;

— частни или публични организации с нестопанска цел (НПО);

— научноизследователски центрове;

— училища или други образователни институции;

— висши училища;

— търговски палати;

— мрежи на заинтересованите страни;

— центрове за признаване;

— органи за оценка/осигуряване на качество;

— професионални организации и работодатели;

— синдикални организации и сдружения на персонала;

— услуги за професионално ориентиране;

— организации на гражданското общество и културни организации;

— търговски дружества;

— международни организации.

Допустими са само заявления от юридически лица, установени в следните държави, участващи в програмата:

— 28-те държави — членки на Европейския съюз;

— държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;

— страните — кандидатки за членство в ЕС: бившата югославска република Македония и Турция.

По настоящата покана изискването за минимален състав на партньорството е 3 организации, представляващи 3 държави 
по програмата.

3. Допустими дейности и продължителност на проектите

Дейностите трябва да започнат на 1 ноември 2017 г., 1 декември 2017 г. или 1 януари 2018 г.

Продължителността на проектите трябва да е между 24 и 36 месеца. Ако обаче след подписването на споразумението 
и стартирането на проекта за бенефициентите стане невъзможно, по напълно основателни и независещи от тях причини, 
да завършат проекта в предвидения срок, срокът на право на участие може да бъде удължен. Ще бъде допуснато удължа
ване с максимум шест допълнителни месеца, ако такова бъде поискано преди крайния срок, посочен в договора за безвъз
мездна помощ.

Дейностите, които се финансират по настоящата покана, могат включват (списъкът не е изчерпателен):

— анализи, изследвания, проучвания на нуждите;

— научноизследователски дейности;

— дейности за обучение;

— изготвяне на отчети, заключения по проекта, препоръки относно политиките;

— работни срещи;

— конференции/семинари;

— изпитвания и оценки на иновативни подходи на местно равнище;
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— действия за повишаване на осведомеността и разпространение на информация;

— действия, насочени към създаване и усъвършенстване на мрежи, обмен на добри практики;

— разработване на ИКТ инструменти (софтуерни продукти, платформи, приложения и т.н.) или учебни ресурси;

— разработване на други интелектуални продукти.

4. Критерии за възлагане

Допустимите предложения ще се оценяват въз основа на критерии за изключване, подбор и възлагане (1).

Критериите за възлагане са, както следва:

1. значение на проекта (30 %);

2. качество на замисъла и изпълнението на проекта (30 %);

3. качество на партньорството и на споразуменията за сътрудничество (20 %);

4. въздействие върху разработването и разпространението на политиката (20 %).

Само предложения, постигнали минималните прагове за качество, както следва:

— минимален праг от 50 % по всеки критерий (т.е. минимум 15 точки съответно за критериите „значение на проекта“ 
и „качество на замисъла и изпълнението на проекта“, 10 точки съответно за критериите „качество на партньорството 
и на споразуменията за сътрудничество“ и „въздействие върху разработването и разпространението на политиката“; и

— минимален праг от 70 % от общия сбор от четирите критерия за възлагане,

ще бъдат разглеждани за финансиране от ЕС. Предложения, които остават под тези прагове, ще бъдат отхвърлени.

5. Бюджет

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 8 000 000 ЕUR.

Финансовото участие на ЕС не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи по проекта.

Максималният размер на безвъзмездните средства за един проект е 500 000 EUR.

Агенцията си запазва правото да не разпределя всички средства, предвидени за настоящата покана.

6. Краен срок за подаване на кандидатури

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 14 март 2017 г., 12:00 ч. на обяд (централноевропейско 
време).

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация относно поканата за представяне на предложения 
и за процедурата за подаване на заявления и да използват документите, представляващи част от заявлението (комплект 
документи за кандидатстване), достъпни на адрес: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-
cooperation-projects-2017-eacea412016_en

Формулярът за кандидатстване може да се намери в интернет на следния адрес: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Пълният комплект документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, над
лежно попълнен и включващ всички относими и необходими приложения и подкрепящи документи.

Формуляри за кандидатстване, които не включват цялата необходима информация и не са подадени онлайн до крайния 
срок, няма да бъдат разглеждани.

7. Допълнителна информация

За повече подробности вж. указанията за кандидатите.

Указанията за кандидатите и комплектът документи за кандидатстване могат да се намерят на следния интернет адрес: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en

Адрес за електронна поща: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

(1) Вж. раздели 7, 8 и 9 от указанията за кандидатите.
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