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Konkursikutse EACEA/2007 eesmärgiga koostada nimekiri ekspertidest, kes abistavad Hariduse,
Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametit (1) ühenduse programmide juhtimisel hariduse,
audiovisuaalvahendite, kultuuri, noorsoo ja kodakondsuse valdkonnas
(2008/C 67/09)
1.

Sissejuhatus
8. veebruaril 2007 võttis komisjon vastu otsuse 2007/114/EÜ. Sellega muudeti otsust 2005/56/EÜ,
millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri
Rakendusamet (edaspidi „asutus”), ning pikendati asutuse tegevusaega 2015. aastani.
Asutus on iseseisev juriidiline isik asukohaga Brüsselis. Asutuse ülesanne on juhtida komisjoni järelevalve all enam kui 15 ühenduse rahastatud programmi ja meetme teatavaid tegevuslõike hariduse,
koolituse, kodanikuaktiivsuse, noorsoopoliitika, audiovisuaalvahendite ja kultuuri valdkonnas,
samuti Euroopa haridusteabevõrgustiku programmi Eurydice. Asutus vastutab talle usaldatud tegevussuundadega seotud programmide juhtimise selliste põhiaspektide eest nagu pakkumiskutsete
koostamine, projektide valimine ja toetuslepingute allkirjastamine, finantsjuhtimine, projektide järelevalve (vahe- ja lõpparuanded), toetusesaajatega suhtlemine ja kohapealne kontrollimine.
Käesolevat konkurssi haldab asutus koostöös Euroopa Komisjoniga. Konkursi raames valitud
eksperte võidakse kutsuda ka asutuse haldusala peadirektoraatide teenistusse (hariduse ja kultuuri
peadirektoraat, infoühiskonna ja meedia peadirektoraat, koostöötalitus EuropeAid), vastavalt peadirektoraatide tegevusele (poliitika ja programmide üldkoordineerimine, kommunikatsioon, muude
kui ametile usaldatud tegevussuundade haldamine).
Asutus ega komisjon ei ole kohustatud pakkuma töölepingut käesoleva konkursi läbinud ja selle
põhjal koostatud nimekirja kantud kandidaatidele.

2.

Konkursikutse eesmärk
Asutus kuulutab välja konkursi eesmärgiga koostada nimekiri ekspertidest, kes abistaksid asutust
järgmiste ülesannete täitmisel:
a. Pakkumiskutsete raames laekunud pakkumiste hindamine.
b. Projektide hindamine ja järelevalve:
— projektiaruannete hindamine;
— projektitulemuste hindamine;
— projektide seire ja seirekülastused;
— kõik muud ülesanded, mis on seotud programmide ja projektide analüüsi ja/või järelevalvega.
c. Tegevusvaldkondadega seotud eriuuringud ja –analüüsid.
Ekspertide ülesanne on aidata asutust ja vajaduse korral komisjoni ülalnimetatud ülesannete täitmisel, lähtudes programmide eesmärkidest, pakkumiskutsetes määratletud prioriteetidest ja nõuetest,
samuti kandidaatidele antud suunistest ja juhenditest.

(1) ning selle haldusalaga seotud peadirektoraate
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3.

Asjaomased programmid

3.1.

Kutseharidus ja –koolitus

3.1.1.

Elukestva õppe ja koolituse tegevusprogramm, (1)
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sh Euroopa haridusteabevõrk Eurydice
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm
3.1.2.

Programm Erasmus Mundus, (2)
sh uus programm, mis võetakse vastu 2009. aastal.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html

3.1.3.

Erasmus Munduse väliskoostöö alaprogramm (ingl k Erasmus Mundus External Co-operation Window,
EM ECW) (3)
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/documents/ecw_leaflet.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

3.1.4.

Ameerika Ühendriikidega sõlmitud erileping (4)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/call_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm

3.1.5.

Kanadaga sõlmitud erileping (5)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm

3.1.6.

Programm Tempus (6)
Selle programmi jaoks valitud ekspertide nimekirja kasutavad komisjoni talitused ja ka asutus, kui
viimase volitusi laiendatakse.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7.

Tööstusriikidega tehtava
nr 1934/2006 (7)).

koostöö

rahastamisvahendi

programm

(nõukogu

määrus

(EÜ)

(1) ELT L 327, 24.11.2006, lk 45.
(2) ELT L 345, 31.12.2003, lk 1.
(3) Nõukogu 29. detsembri 1999. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 99/2000 abi andmise kohta partnerriikidele Ida-Euroopas ja
Kesk-Aasias (EÜT L 12, 18.1.2000, lk 1). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta määrus (EÜ)
nr 1638/2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta (ELT L 310,
9.11.2006, lk 1). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse
arengukoostöö rahastamisvahend (ELT L 378, 27.12.2006, lk 41).
(4) Nõukogu 4. detsembri 2006. aasta otsus 2006/910/EÜ Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise kõrg- ja
kutseharidusalase koostööprogrammi uuendamise lepingu sõlmimise kohta (ELT L 346, 9.12.2006, lk 33).
(5) Nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus 2006/964/EÜ Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise lepingu, millega
kehtestatakse kõrghariduse, koolituse ja noortevaldkonna koostööraamistik, sõlmimise kohta (ELT L 397, 30.12.2006, lk
14).
(6) EÜT L 120, 8.5.1999, lk 30. Otsust on muudetud nõukogu otsusega 2000/460/EÜ (EÜT L 183, 22.7.2000, lk 16) ja
nõukogu otsusega 2002/601/EÜ (EÜT L 195, 24.7.2002, lk 34). , nõukogu 17. juuli 2006. aasta määrus (EÜ)
nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (ELT L 210, 31.7.2006, lk 82). Määrus (EÜ)
nr 1638/2006. Määrus (EÜ) nr 1905/2006.
7
( ) ELT L 405, 30.12.2006, lk 37.
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3.2.

Kultuur

3.2.1.

Programm „Kultuur” (1)
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

3.3.

Noorsugu

3.3.1.

Programm „Aktiivsed noored” (2)
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

3.4.

Kodakondsus

3.4.1.

Programm „Kodanike Euroopa” (2007–2013) (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5.

Audiovisuaalvaldkond

3.5.1.

Programm MEDIA 2007 (4)
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.htm

3.6.

Lõppfaasis programmid
Punktis 2 nimetatud ülesanded, eriti need, mis on seotud projektide hindamise ja järelevalvega,
võivad puudutada ka varasemaid, nüüdseks lõppfaasi jõudnud programme, mis on järgmised:
a) ühenduse hariduse tegevusprogrammi Socrates teine etapp, mis on heaks kiidetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu otsusega 253/2000/EÜ; (5)
b) ühenduse kutseõppe tegevusprogrammi Leonardo da Vinci teine etapp, mis on heaks kiidetud
nõukogu otsusega 1999/382/EÜ; (6)
c) ühenduse tegevusprogramm „Noored”, mis on heaks kiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
otsusega 1031/2000/EÜ; (7)
d) ühenduse tegevusprogramm „Kultuur 2000”, mis on heaks kiidetud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu otsusega 508/2000/EÜ; (8)
e) Euroopa päritoluga audiovisuaalteoste arendamise soodustamise programm (MEDIA Plus —
arendamine, levitamine ja müügi edendamine, 2001–2005), mis on heaks kiidetud nõukogu
otsusega 2000/821/EÜ; (9)

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta otsus nr 1903/2006/EÜ, millega luuakse programm „Kultuur”
(2007–2013) (ELT L 378, 27.12.2006, lk 22).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsus nr 1719/2006/EÜ, millega kehtestatakse programm
„Aktiivsed noored” perioodiks 2007–2013 (ELT L 327, 24.11.2006, lk 30).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta otsus nr 1904/2006/EÜ, millega luuakse ajavahemikuks
2007–2013 programm „Kodanike Euroopa”, et edendada Euroopa kodanikuaktiivsust (ELT L 378, 27.12.2006, lk 32).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsus nr 1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta
Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007) (ELT L 327, 24.11.2006, lk 12).
(5) EÜT L 28, 3.2.2000, lk 1. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 885/2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 1).
6
( ) EÜT L 146, 11.6.1999, lk 33. Otsust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003
(ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
(7) EÜT L 117, 18.5.2000, lk 1. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 885/2004.
(8) EÜT L 63, 10.3.2000, lk 1. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 885/2004.
(9) EÜT L 336, 30.12.2000, lk 82. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 885/2004.
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f) Euroopa audiovisuaaltööstuse kvalifitseeritud tööjõu koolitusprogramm (MEDIA-koolitus,
2001–2005), mis on heaks kiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega
163/2001/EÜ; (1)
g) mitmeaastane programm (2004–2006) info- ja sidetehnoloogiate tõhusaks integreerimiseks
Euroopa haridus- ja koolitussüsteemidesse (e-õppe programm) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu
otsus 2318/2003/EÜ (2));
h) ühenduse tegevusprogramm aktiivse Euroopa Liidu kodakondsuse edendamiseks (kodanike
osalus) (nõukogu otsus 2004/100/EÜ (3));
i) ühenduse tegevusprogramm noorsoo valdkonnas Euroopa tasandil tegutsevate organisatsioonide
edendamiseks (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 790/2004/EÜ (4));
j) ühenduse tegevusprogramm Euroopa tasandil tegutsevate asutuste edendamiseks ning hariduse
ja koolituse erimeetmete edendamiseks (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus
791/2004/EÜ (5));
k) ühenduse tegevusprogramm Euroopa tasandil kultuuri valdkonnas tegutsevate asutuste edendamiseks (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 792/2004/EÜ (6));
l) kõrghariduse projektid, mida rahastatakse Aasia arengumaadega tehtavaks majanduskoostööks
antava abi raames (nõukogu määrus (EMÜ) nr 443/92 (7));
m) ülikoolide koostöö programmi Tempus kolmas faas (2000–2006);
Programmide õiguslikud alused ja nende rakendamisega seonduv teave on järgmisel veebilehel:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
Ekspertide nimekiri koostatakse eelkõige selleks, et aidata asutust ülalnimetatud programmide juhtimisel, kuid seda nimekirja võib kasutada ka teiste asjaomaste valdkondade meetmete raames.

4.

Valikumenetlus
Eksperdid valitakse lähtuvalt nende ametialasest ja tehnilisest suutlikkusest täita konkursikutses
osutatud ülesandeid.

4.1.

Taotluste esitamine
Kandidaatidel palutakse esitada taotlused elektroonilisel vormil asutuse veebilehel olevate juhiste
kohaselt.
Kandidaadid peavad esitama taotlusvormis tõendid selle kohta, et neil on olemas selle programmi
(või nende programmide) eesmärkidele vastavad kutseoskused ja töökogemus, mille kohta nad taotluse esitavad. Elektrooniline taotlusvorm, konkursi tähtaeg ja taotluste esitamise tingimused on järgmisel veebiaadressil:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EÜT L 26, 27.1.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 885/2004.
ELT L 345, 31.12.2003, lk 9.
ELT L 30, 4.2.2004, lk 6.
ELT L 138, 30.4.2004, lk 24.
ELT L 138, 30.4.2004, lk 31.
ELT L 138, 30.4.2004, lk 40.
EÜT L 52, 27.2.1992, lk 1.
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Nõuded kandidaatidele

4.2.1. Kõigi programmide ühine nõue
Kandidaatidel peab olema vähemalt 4-aastane töökogemus selle programmi valdkonnas, mille kohta
nad taotluse esitavad.

4.2.2. Programmide er inõuded
Üldjuhul kehtib konkursikutse programmides osalevate riikide kodanikest füüsilistele isikutele, vastavalt programmide erinõuetele:
4.2.2.1. Elukestva õppe tegevusprogramm, teabevõrgustik Eurydice
Konkurss on avatud (v.a programm Jean Monnet) ainult füüsilistele isikutele, kes on järgmiste riikide
kodanikud:
— Euroopa Liidu liikmesriigid;
— EFTA/EMP riigid Euroopa Majanduspiirkonna lepingus sätestatud tingimustel;
— kandidaatriigid, mis saavad abi ühinemiseelse strateegia raames;
— Lääne-Balkani riigid, kui nende osalemise kohta ühenduse programmides on sõlmitud raamleping;
— Šveits, kui selle riigiga sõlmitakse kahepoolne kokkulepe.
Programmi Jean Monnet' korral on konkurss avatud füüsilistele isikutele sõltumata nende kodakondsusest.
4.2.2.2. Programm Erasmus Mundus ja Erasmus Munduse väliskoostöö alaprogramm (EM ECW)
Konkurss on avatud füüsilistele isikutele sõltumata kodakondsusest.
4.2.2.3. USA ja Kanadaga sõlmitud eriraamlepingud
Konkurss on avatud füüsilistele isikutele, kes on Euroopa Liidu ning vastavalt USA või Kanada kodanikud.
4.2.2.4. Programm Tempus
Konkurss on avatud füüsilistele isikutele, kes on Euroopa Liidu kodanikud, samuti partnerriikide
kodanikele. Partnerriikide (Lääne-Balkani, Ida-Euroopa, Vahemere lõunapiirkonna ja Kesk-Aasia
riigid) nimekirjaga saab tutvuda veebiaadressil:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5. Programm „Kultuur” (2007–2013)
Konkurss on avatud füüsilistele isikutele, kes on järgmiste riikide kodanikud:
— Euroopa Liidu liikmesriigid;
— EFTA/EMP riigid Euroopa Majanduspiirkonna lepingus sätestatud tingimustel;
— kandidaatriigid, mis saavad abi ühinemiseelse strateegia raames;
— Lääne-Balkani riigid, kui nende osalemise kohta ühenduse programmides on sõlmitud raamleping.
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4.2.2.6. Programm „Aktiivsed noored”
Konkurss on avatud füüsilistele isikutele, kes on järgmiste riikide kodanikud:
— Euroopa Liidu liikmesriigid;
— EFTA/EMP riigid Euroopa Majanduspiirkonna lepingus sätestatud tingimustel;
— kandidaatriigid, mis saavad abi ühinemiseelse strateegia raames;
— Lääne-Balkani riigid, kui nende osalemise kohta ühenduse programmides on sõlmitud raamleping;
— Šveits, kui selle riigiga sõlmitakse kahepoolne kokkulepe.
4.2.2.7. Programm „Kodanike Euroopa” (2007–2013)
Konkurss on avatud füüsilistele isikutele, kes on järgmiste riikide kodanikud:
— Euroopa Liidu liikmesriigid;
— EFTA/EMP riigid Euroopa Majanduspiirkonna lepingus sätestatud tingimustel;
— kandidaatriigid, mis saavad abi ühinemiseelse strateegia raames;
— Lääne-Balkani riigid, kui nende osalemise kohta ühenduse programmides on sõlmitud raamleping.
4.2.2.8. Programm „MEDIA 2007”
Konkurss on avatud füüsilistele isikutele, kes on järgmiste riikide kodanikud:
— Euroopa Liidu liikmesriigid;
— EFTA/EMP riigid Euroopa Majanduspiirkonna lepingus sätestatud tingimustel;
— kandidaatriigid, mis saavad abi ühinemiseelse strateegia raames;
— Lääne-Balkani riigid, kui nende osalemise kohta ühenduse programmides on sõlmitud raamleping;
— Šveits.
4.3.

Valikukriteeriumid
Eksperdid valitakse järgmiste kriteeriumide põhjal:
— põhjalikud kogemused punktis 3 loetletud programmide valdkondades;
— suutlikkus töötada inglise, prantsuse või saksa keeles ning suutlikkus kirjutada inglise või prantsuse keeles; valitud eksperdid peavad koostama hinnanguid inglise või prantsuse keeles;
— arvutikasutuse põhioskused ja piisav kogemus personaalarvutiga töötamisel, et kandidaat oskaks
pääseda ligi hinnatavat teavet sisaldava(te)le veebileh(ted)ele, laadida alla pakkumisi ja hindamisvorme, sisestada, salvestada ja elektrooniliselt esitada pakkumiste, aruannete, toodete ja/või
projektitulemuste hinnanguid.
Lisaeelise annavad kogemus riikidevaheliste projektide juhtimise ning programmide ja/või projektide
hindamise valdkonnas, muude kui ülal loetletud keelte oskus, samuti pakkumiste finants- ja eelarveanalüüsi oskus.
Iga taotlus vaadatakse läbi käesoleva konkursikutse punktis 4.3 esitatud kriteeriumide põhjal.
Asutus teatab kandidaadile tema kandmisest ekspertide nimekirja või taotluse tagasilükkamisest.
Kõnealust nimekirja võib kasutada eksperdirühmade moodustamisel ja/või ekspertide valimisel
konkreetsete ülesannete täitmiseks. Nimekiri kehtib ülalmainitud programmide kehtivusaja
(31.12.2013) jooksul ja seda võib vajaduse korral kasutada ka nedne programmide alusel valitud
projektide lõppfaasis.
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Ekspertide kokkukutsumine
Asutus või vajaduse korral komisjon tagab eksperdirühmade tasakaalustatud koosseisu ja ekspertide
asjakohase rotatsiooni. Samuti võetakse arvesse kandidaatide geograafilist päritolu, nende keelteoskust ja eriala. Pidades silmas kõrgelt kvalifitseeritud ekspertide valiku nõuet, püüab asutus või vajaduse korral komisjon samas tagada soolise tasakaalu.
Töö toimub sõltuvalt vajadusest kas asutuse või komisjoni ruumides või elektrooniliste sidevahendite kaudu.
Töölepingutele kirjutavad alla eksperdid ise või juhul, kui nende tööandjaks on juriidiline isik,
viimase volitatud esindaja. Valitud ekspertide töötasu kehtestatakse lepingu allkirjastamise hetkel
kehtiva skaala alusel. Sõidu- ja elamiskulud hüvitatakse komisjoni kehtivate õigusaktide alusel.
Asutuse veebilehel saab tutvuda lepingu näidisega, milles on esitatud palgatase ning elamis- ja lähetuskulude hüvitamise kord.

6.

Huvide konflikt
Et tagada ekspertide sõltumatus tööülesannete täitmisel, peavad nad allkirjaga tõendama, et neile
hindamiseks usaldatavate tegevuste, pakkumiste, aruannete, toimikute, toodete ja/või tulemuste ning
nende eelmiste, praeguste ja tulevaste ametikohtade vahel puudub huvide konflikt.
Muu hulgas ei tohi eksperdid isiklikult osaleda neile antud ülesannetega seotud tegevustes, ettepanekutes ega projektides. Seetõttu kutsutakse kandidaate üles teatama oma võimalikust osalemisest
programmi(de)s, mille kohta nad taotluse esitavad. Valitud eksperdid peavad seda teavet veel kord
kinnitama, enne kui neid kutsutakse osalema valiku- või hindamismenetlustes.
Valitud eksperdid peavad järgima iga tööülesande täitmisel asjakohaseid eetikanorme ning käsitama
neile usaldatud andmeid ja dokumente konfidentsiaalse teabena. Vastavad klauslid sisalduvad ka
lepingus.
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