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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/41/2015

в рамките на програма „Еразъм+“

„КА3 — Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи в професионална подготовка“

(2015/C 340/05)

1. Цели и описание

В условията на голяма безработица сред младите хора и несъответствие между търсените и предлаганите умения има 
нужда от висококачествена професионална подготовка, за да се гарантира, че знанията, уменията и компетентностите, 
придобити по време на обучението, отговарят на потребностите на пазара на труда. Успехът на политическите инициа
тиви за професионална подготовка зависи също до голяма степен от това повече малки и средни предприятия (МСП), 
в това число и микропредприятия, да се включат в предлагането на места за професионална подготовка. Данните показ
ват, че е по-вероятно големите предприятия да предлагат професионална подготовка, отколкото по-малките (1). МСП имат 
съществена роля за създаването на нови работни места и поради това могат да изпълняват по-голяма роля и в предоставя
нето на професионална подготовка, подобрявайки по този начин възможностите за заетост на младите хора.

Целта на поканата за предложения е да се представят предложения за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП), 
предоставящи възможности за професионална подготовка, които или поемат нови задължения, или значително увеличават 
предлаганите понастоящем места за професионална подготовка. Следва да се отбележи, че настоящата покана за предло
жения не предоставя пряка финансова подкрепа на МСП.

Тя има за цел да увеличи предлаганите места за професионална подготовка, което е един от петте европейски приоритета 
съгласно ПОО за 2015—2020 г. и една от основните цели в съответствие с Европейския алианс за професионална 
подготовка.

2. Допустими кандидати

Партида 1:

Кандидатът (координатор) трябва да бъде една от следните организации или група от организации:

— търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни организации в съответните сектори/професии;

— предприятия от обществения или частния сектор;

— доставчици на услуги в областта на ПОО.

— други организации, имащи за задача да оказват подкрепа на МСП с оглед увеличаване на предлаганите от тях места за 
професионална подготовка.

Партньорството трябва да се състои от най-малко две допустими държави (едната от които трябва да бъде държава от 
програмата „Еразъм+“).

Партида 2:

Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде мрежа от организации с пълни или асоциирани членове в най-малко 
12 държави от програмата „Еразъм+“, от които най-малко 6 участват в проекта като партньори.

Допустимите участващи организации (партида 1 и партида 2) включват:

— министерства;

— социални партньори (организации на работодатели и на работници);

(1) „Добро за младите хора, добро за бизнеса“, Европейска комисия, брошура, 2015 г., стр. 19-20.

C 340/4 BG Официален вестник на Европейския съюз 15.10.2015 г.



— дружества от обществения или частния сектор;

— търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни организации в съответните сектори/професии 
(напр. занаятчийски организации);

— обществени служби по заетостта;

— обществени регионални и местни органи;

— доставчици на ПОО;

— агенции/центрове за ПОО;

— училища или други учебни институции;

— висши учебни институции;

— научноизследователски центрове;

— международни организации;

— организации с нестопанска цел (НПО);

— младежки организации;

— родителски сдружения;

— други съответни органи.

Физически лица и еднолични търговци не се допускат за участие.

Допустими държави са:

За партида 1 и партида 2:

Държавите по програмата „Еразъм+“:

— 28-те държави членки на Европейския съюз,

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

— страните кандидатки за членство в ЕС: Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Предложения от кандидати в държави от ЕАСТ/ЕИП или от държави кандидатки или асоциирани държави могат да бъдат 
избрани, при условие че на датата на възлагане са налице подписани споразумения, с които се уреждат условията за 
участие на тези държави в програмата.

Следните държави от програмата „Еразъм+“:

— потенциалните държави кандидатки за членство в ЕС: Босна и Херцеговина и Косово.

3. Допустими дейности

Целта на настоящата покана за предложения е да се подкрепят проекти на европейско равнище, които помагат на МСП 
да участват в професионалната подготовка. Предложенията следва да се представят по една от следните две партиди:

а) Партньорства относно изграждане на капацитет на междинни органи или партньорства, създадени от големи дру
жества в подкрепа на МСП (партида 1)

Проектите, подпомагани по тази партида, следва да изграждат партньорства между предприятия, доставчици на услуги 
в областта на ПОО и междинни организации, съвместно (където е уместно), с публични органи и социални партньори, 
с цел повече МСП да участват в професионалната подготовка. Те следователно трябва да са насочени към:

— Изграждане на капацитет на междинни органи (като търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения, 
други професионални организации), подкрепящи професионалната подготовка в МСП;

— или създаване на партньорства от по-големи дружества, използващи своята верига за доставки, за да помогнат на 
МСП да увеличат предлаганите възможности за професионална подготовка.
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б) Мрежи и организации на европейско равнище, подкрепящи МСП посредством националните си пълни или асоциирани 
членове (партида 2)

Поканата за предложения подкрепя също ограничен брой проекти, представени от съществуващи европейски мрежи 
и организации, с оглед подпомагане на стратегическите дейности между техните представителни организации на евро
пейско равнище и националните им пълни или асоциирани членове относно увеличаване на предлаганите възможно
сти за професионална подготовка в МСП.

Тези партньорства следва да включват сътрудничество на национално, регионално (трансгранично и междурегионално) 
сътрудничество и/или сътрудничество на секторно равнище.

Бенефициерите следва да извършат следната дейност:

Партида 1

— Изграждане на капацитет на междинни органи (като търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения, 
други професионални организации) или използване на веригата за доставки на по-големи дружества за развиване 
и създаване на структури за подкрепа на МСП, по-специално за тези от тях, които още нямат опит с професионалната 
подготовка;

Партида 2

— Целево сътрудничество между представителни организации на съществуващи европейски мрежи и организации 
и националните им пълни или асоциирани членове за развиване и създаване на структури за подкрепа на МСП, по-
специално за тези от тях, които нямат още опит с професионалната подготовка;

В допълнение бенефициерите следва да извършат една от следните дейности (едни и същи за партида 1 и партида 2):

— Посочване на решения за специфични трудности на политиката на МСП за въвеждане или засилване на професионал
ната подготовка, напр. проучване и разработване на управление, учебни програми или осигуряване на качеството на 
системите за професионална подготовка;

— Разработване на структури за финансова и нефинансова подкрепа (напр. подкрепа за акредитация като дружество 
с учебна дейност, обучение и инструктаж на вътрешни обучаващи лица, административни процедури, оценка и серти
фициране на преминалите професионална подготовка) на МСП и модели за поделяне на разходите, които да мотиви
рат МСП, доставчиците на услугите в областта на ПОО, както и обучаващите се;

— Мерки за подкрепа на МСП за повишаване на качеството на вътрешните обучаващи лица и подобряване на сътрудни
чеството с доставчиците на услуги в областта на ПОО;

— Насърчаване на високи постижения в професионалната подготовка и/или включване в професионалната подготовка на 
обучаващи се лица в неравностойно положение;

— Разработване на стратегии за създаване на съвместни учебни центрове или за сътрудничество при обучението, като 
тази възможност може да се използва от група МСП, които ще работят съвместно за прием на обучаващи се.

— Производство и разпространяване на учебни и информационни материали или други практически инструменти 
с ударение върху МСП;

— Предприемане на кампании за атрактивност на професионалната подготовка, които да осигурят участието на МСП;

— Определяне и разработване на стратегии и структури за насърчаване на трансграничната мобилност на обучаващите се 
в МСП (без обаче да се включва мобилността на самите обучаващи се);

— Други дейности в подкрепа на МСП за увеличаване на предлаганите възможности за професионална подготовка.

4. Критерии за отпускане на средства

Допустимите кандидатури ще се оценяват по следните критерии:

а) Значение на проекта (максимум 40 точки — минимален праг 20 точки)

б) Качество на разработването и изпълнението на проекта (максимум 20 точки — минимален праг 10 точки)

в) Качество на консорциума по проекта и споразуменията за сътрудничество (максимум 20 точки — минимален праг 
10 точки)

г) Въздействие и разпространяване на резултатите (максимум 20 точки — минимален праг 10 точки)

Прагът за представяне на предложенията пред комисията за оценка е минимум 60 точки (от общо 100 точки).
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5. Бюджет

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 8,7 млн. EUR (5,2 млн. EUR 
за партида 1 и 3,5 млн. EUR за партида 2).

Всяка безвъзмездна помощ ще бъде в размер от 300 000 ЕUR до 600 000 ЕUR за партида 1 и от 600 000 ЕUR до 
800 000 ЕUR за партида 2. Агенцията очаква да финансира приблизително 15 предложения (до 10 проекта по партида 
1 и до 5 проекта по партида 2).

Агенцията си запазва правото да не разпредели всички предвидени за това средства.

6. Краен срок за подаване на заявления

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 15 януари 2016 г., 12:00 ч. на обяд (Брюкселско време).

Заявленията трябва да отговарят на следните изисквания:

— трябва да бъдат подадени само онлайн, като се използва правилният официален формуляр за кандидатстване;

— могат да бъдат изготвени на всеки един от официалните езици на ЕС.

Неизпълнението на тези изисквания води до отхвърляне на заявлението.

7. Повече информация

Основните насоки и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-
enterprises-engaging-in-apprenticeships_en

Заявленията трябва да отговарят на всички условия в основните насоки.
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