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Felhívás az oktatás, az audiovizuális politika, a kultúra, az ifjúságpolitika és az aktív európai
polgárság területén az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökséghez (1) tartozó közösségi
programok irányításában az ügynökséget segítő szakértői listára való jelentkezésre – EACEA/07
(2008/C 67/09)
1.

Bevezető
2007. február 8-án a Bizottság elfogadta az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő
közösségi programokat irányító Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség (a továbbiakban „ügynökség”) létrehozásáról szóló 2005/56/EK határozatot módosító, és az ügynökség
tevékenységét 2015-ig meghosszabbító 2007/114/EK határozatot.
Az ügynökség önálló jogi személyiséggel rendelkezik és Brüsszelben található. Célja, hogy – a
Bizottság ellenőrzése alatt – a közösségi alapok által finanszírozott több mint 15 programhoz és
tevékenységhez tartozó, különböző feladatokat valósítson meg az oktatás és a képzés, az aktív
európai polgárság, az ifjúságpolitika, az audiovizuális politika és a kultúra, illetve az európai oktatásra vonatkozó információs hálózat, az Eurydice területén. Az ügynökség feladata a rábízott programelemek fő vonatkozásainak irányítása, nevezetesen a pályázatokkal kapcsolatos felhívások elkészítése, a megfelelő projektek kiválasztása, a támogatási megállapodások aláírása, a pénzügyi irányítás, a projektek nyomon követése, (időszakos- és zárójelentések), kapcsolattartás a kedvezményezettekkel és helyszíni ellenőrzés.
Ezt a felhívást az Európai Bizottsággal történő együttműködésben a végrehajtó ügynökség kezeli. Az
e felhívás keretében kiválasztott szakértőket az ügynökség felügyeleti főigazgatóságaiba (DG EAC,
INFSO, AIDCO) delegálhatják, a tevékenységek keretében (a szakpolitikák és programok általános
koordinálása, tájékoztatás, az ügynökség feladatán kívül eső programelemek irányítása).
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ezen felhívás alapján benyújtott jelentkezések alapján készült lista
nem kötelezi sem az ügynökséget, sem a Bizottságot, hogy szolgáltatási szerződést kössön a kiválasztott jelentkezőkkel.

2.

A felhívás célja
Az ügynökség felhívást tesz közzé jelentkezések benyújtására, hogy így gyűjtsön jelentkezőket azon
szakértői lista összeállításához, amelynek tagjai az alábbi feladatokban segítik az ügynökséget:
a) A felhívások kapcsán benyújtott pályázatok értékelése.
b) A projektek értékelése és nyomon követése:
– a projektekről szóló jelentések értékelése,
– a projektek termékeinek és eredményeinek értékelése,
– projektek figyelemmel kísérése és helyszíni látogatások,
– minden más, a témával kapcsolatos projektek és programok elemzési és/vagy nyomon követési feladatai.
c) A tevékenységi körökhöz kapcsolódó, speciális tanulmányok és elemzések.
A szakértők feladata, hogy segítséget nyújtsanak az ügynökségnek, illetve a Bizottságnak a fent
említett feladatok végrehajtásában, figyelembe véve a programok célkitűzéseit, prioritásait és a felhívásokban szereplő feltételeket, illetve a pályázók rendelkezésére bocsátott útmutatókat és kézikönyveket.

(1) És az illetékes főigazgatóságok.
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3.

Érintett programok

3.1.

Oktatás és szakképzés

3.1.1.

„Egész életen át tartó tanulás” cselekvési program (1)
beleérve az európai oktatási információs hálózatot (Eurydice) is.
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.

Erasmus Mundus program (2)
beleértve a 2009-ben elfogadásra kerülő új programot is.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_fr.html

3.1.3.

Erasmus Mundus Külső együttműködés (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.

Egyedi megállapodás az Egyesült Államokkal (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.

Egyedi megállapodás Kanadával (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.

Tempus program (6)
Az ehhez a programhoz kiválasztott szakértők listáját a Bizottság szolgálatai, illetve az ügynökség
használja fel, az érvényesség meghosszabbításának fenntartása mellett.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7.

Az ICI ipari országokkal folytatott együttműködési program (1934/2006/EK tanácsi rendelet ( 7)).

(1) HL L 327., 2006.11.24., 45. o.
(2) HL L 345., 2003.12.31., 1. o.
(3) A Tanács 99/2000/EK, Euratom rendelete (1999. december 29.) a kelet-európai és közép-ázsiai partnerállamoknak történő
segítségnyújtásról (HL L 12., 2000.1.18., 1. o.). Az Európai Parlament és a Tanács 1638/2006/EK rendelete (2006.
október 24.) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések
meghatározásáról (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.). Az Európai Parlament és a Tanács 1905/2006/EK rendelete (2006.
december 18.) a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).
(4) A Tanács 2006/910/EK határozata (2006. december 4.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program megújításáról
szóló megállapodás megkötéséről (HL L 346., 2006.12.9., 33. o.).
5
( ) A Tanács 2006/964/EK határozata (2006. december 18.) az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, a felsőoktatás,
a képzés és az ifjúság területén történő együttműködés keretének létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről
(HL L 397., 2006.12.30., 14. o.).
(6) HL L 120., 1999.5.8., 30. o. A Tanács 2000/460/EK határozatával (HL L 183., 2000.7.22., 16. o.) és a Tanács határozatával
(HL L 195., 2002.7.24., 34. o.) módosított határozat. A Tanács 1085/2006/EK rendelete (2006. július 17.) egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról (HL L 210., 2006.7.31., 82. o.). A 2006/1638/EK rendelet. Az 1905/2006/EK
rendelet.
7
( ) HL L 405., 2006.12.30., 37. o.
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3.2.

Kultúra

3.2.1.

Kultúra program (1)
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http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
3.3.

Ifjúság

3.3.1.

„Cselekvő ifjúság” program (2)
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

3.4.

Polgárság

3.4.1.

„Európa a polgárokért” program 2007–2013 (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5.

Audiovizuális politika

3.5.1.

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

3.6.

Folyamatban lévő programok
A 2. pontban említett feladatok és különösen a projektek értékelése és nyomon követése ugyanúgy
vonatkozhatnak a korábbi, még folyamatban lévő programokra, amik a következők:
a) a 253/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (5) jóváhagyott „Socrates” közösségi
oktatási cselekvési program második szakasza;
b) az 1999/382/EK tanácsi határozattal (6) jóváhagyott „Leonardo da Vinci” közösségi szakképzési
cselekvési program második szakasza;
c) az 1031/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (7) jóváhagyott „Ifjúság” közösségi
cselekvési program;
d) az 508/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (8) jóváhagyott „Kultúra 2000”
program;
e) a 2000/821/EK (9) tanácsi határozattal jóváhagyott „MEDIA Plus” program az európai audiovizuális művek létrehozásának elősegítésére (MEDIA Plus – Fejlesztés, terjesztés és vásárlásösztönzés);

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1903/2006/EK határozata (2006. december 12.) a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról (HL L 378., 2006.12.27., 22. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1719/2006/EK határozata (2006. november 15.) a 2007 és 2013 közötti időszakra a
„Cselekvő ifjúság” program létrehozásáról (HL L 327., 2006.11.24., 30. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1904/2006/EK határozata (2006. december 12.) a 2007–2013-as időszakra az aktív
európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról (HL L 378., 2006.12.27., 32. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1718/2006/EK határozata (2006. november 15.) az európai audiovizuális ágazatot
támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) (HL L 327., 2006.11.24., 12. o.).
(5) HL L 28., 2000.2.3., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.)
módosított határozat.
(6) HL L 146., 1999.6.11., 33. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284.,
2003.10.31., 1. o.) módosított határozat.
(7) HL L 117., 2000.5.18., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított határozat.
(8) HL L 63., 2000.3.10., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított határozat.
(9) HL L 336., 2000.12.30., 82. o. A legutóbb a 885/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított határozat.
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f) a 163/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (1) jóváhagyott képzési program az
európai audiovizuális műsorkészítő ágazatban működő szakemberek számára (MEDIA Oktatás)
(2001–2005);
g) többéves program (2004–2006) az információs és kommunikációs technológiáknak (IKT) az
európai oktatási és szakképzési rendszerekbe történő hatékony integrálásáról (elektronikus tanulási program/e-learning) (az Európai Parlament és a Tanács 2318/2003/EK határozata ( 2));
h) közösségi cselekvési program az aktív európai polgárság (polgári részvétel) támogatására (a
Tanács 2004/100/EK határozata (3));
i) közösségi cselekvési program az ifjúságpolitika terén európai szintű tevékenységet folytató szervezetek előmozdítására (az Európai Parlament és a Tanács 790/2004/EK határozata ( 4));
j) közösségi cselekvési program az oktatás és a képzés terén európai szintű tevékenységet folytató
szervezetek támogatására, illetve meghatározott tevékenységek előmozdítására (az Európai
Parlament és a Tanács 791/2004/EK határozata (5));
k) közösségi cselekvési program a kultúra terén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatására (az Európai Parlament és a Tanács 792/2004/EK határozata (6));
l) az ázsiai fejlődő országokkal folytatott gazdasági együttműködési támogatás rendelkezései
alapján finanszírozható projektek a felsőoktatás területén (a Tanács 443/92/EGK rendelete ( 7));
m) a Tempus felsőoktatási együttműködési program harmadik szakasza (2000–2006).
A programok jogi hátterével és megvalósításával kapcsolatos információk a következő honlapon
érhetők el:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
A szakértők listája összeállításának fő célja, hogy segítse az ügynökséghez tartozó programok irányítását, ami mindazonáltal az említett területeken zajló, más cselekvési programoknál is hasznos
lehet.

4.

Kiválasztási eljárás
A szakértőket a felhívásban meghatározott feladatok ellátásához szükséges szakmai és műszaki
ismereteik alapján választják ki.

4.1.

Jelentkezés
Kérjük a jelentkezőket, hogy az on-line űrlapon pályázzanak, az ügynökség honlapján található
útmutatásoknak megfelelően.
A pályázati űrlap segítségével a jelentkezőknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek az általuk
megjelölt program(ok) célkitűzéseiben megkövetelt, megfelelő szakértelemmel és szakmai tapasztalattal. Az on-line pályázati űrlapról, a felhívás lejártának időpontjáról, illetve a pályázatok benyújtásának módjáról az alábbi címen lehet tájékozódni:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

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

HL L 26., 2001.1.27., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított határozat.
HL L 345., 2003.12.31., 9. o.
HL L 30., 2004.2.4., 6. o.
HL L 138., 2004.4.30., 24. o.
HL L 138., 2004.4.30., 31. o.
HL L 138., 2004.4.30., 40. o.
HL L 52., 1992.2.27., 1. o.
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Az alkalmasság feltételei

4.2.1. Az összes programra vonatkozó általános feltételek
A jelentkezőknek legalább 4 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük azon program területén,
amellyel kapcsolatban most pályáznak.

4.2.2. A egyes programokra vonatkozó egyedi feltételek
Általános értelemben, a felhívás a programokban résztvevő országok természetes személyei számára
nyitott, a különféle programok esetében az alábbi feltételekkel:
4.2.2.1. „Egész életen át tartó tanulás” cselekvési program (LLP), beleértve az Eurydice információs hálózat
A Jean Monnet program kivételével a felhívás a következő országokbeli kizárólag természetes személyekre vonatkozik:
– az Európai Unió tagállamai,
– az EGT-tag EFTA-tagállamok, az EGT-egyezményben meghatározott feltételeknek megfelelően,
– előcsatlakozási stratégiából részesülő tagjelölt országok,
– azok a nyugat-balkáni országok, amelyekkel a közösségi programokban való részvétellel kapcsolatos keret-megállapodás van érvényben,
– Svájc, amennyiben kétoldalú keret-megállapodást kötnek vele.
A Jean Monnet program esetében a felhívás minden természetes személyre vonatkozik, nemzetiségi
korlátozás nélkül.
4.2.2.2. Erasmus Mundus és Erasmus Mundus External Co-operation Window (EM ECW) programok
A felhívás minden természetes személyre, nemzetiségi korlátozás nélkül.
4.2.2.3. Egyedi keret-megállapodások az Egyesült Államokkal és Kanadával
A felhívás az Európai Unió tagállamaiból, illetve az Egyesült Államokból és Kanadából származó
természetes személyekre vonatkozik.
4.2.2.4. Tempus program
A felhívás az Európai Unió tagállamaiban és az azok partnerországaiban élő természetes személyekre vonatkozik (nyugat-balkáni, kelet-európai, dél-földközi-tengeri és közép-ázsiai országok),
listájuk megtekinthető az alábbi weboldalon:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5. Kultúra program (2007–2013)
A felhívás a következő országokbeli természetes személyekre vonatkozik:
– az Európai Unió tagállamai,
– az EGT-tag EFTA-tagállamok, az EGT-egyezményben meghatározott feltételeknek megfelelően,
– előcsatlakozási stratégiából részesülő tagjelölt országok,
– azok a nyugat-balkáni országok, amelyekkel a közösségi programokban való részvétellel kapcsolatos keret-megállapodás van érvényben.
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4.2.2.6. „Cselekvő ifjúság” program
A felhívás a következő országokbeli természetes személyekre vonatkozik:
– az Európai Unió tagállamai,
– az EGT-tag EFTA-tagállamok, az EGT-egyezményben meghatározott feltételeknek megfelelően,
– előcsatlakozási stratégiából részesülő tagjelölt országok,
– azok a nyugat-balkáni országok, amelyekkel a közösségi programokban való részvétellel kapcsolatos keret-megállapodás van érvényben,
– Svájc, amennyiben kétoldalú keretmegállapodást kötnek vele.
4.2.2.7. „Európa a polgárokért” program 2007–2013
A felhívás a következő országokbeli természetes személyekre vonatkozik:
– az Európai Unió tagállamai,
– az EGT-tag EFTA-tagállamok, az EGT-egyezményben meghatározott feltételeknek megfelelően,
– előcsatlakozási stratégiából részesülő tagjelölt országok,
– azok a nyugat-balkáni országok, amelyekkel a közösségi programokban való részvétellel kapcsolatos keret-megállapodás van érvényben.
4.2.2.8. „MEDIA 2007” program
A felhívás a következő országokbeli természetes személyekre vonatkozik:
– az Európai Unió tagállamai,
– az EGT-tag EFTA-tagállamok, az EGT-egyezményben meghatározott feltételeknek megfelelően,
– előcsatlakozási stratégiából részesülő tagjelölt országok,
– azok a nyugat-balkáni országok, amelyekkel a közösségi programokban való részvétellel kapcsolatos keret-megállapodás van érvényben,
– Svájc.
4.3.

Kiválasztási feltételek
A szakértőket az alábbi feltételek alapján választják ki:
– bizonyított jártasság a 3. pontban ismertetett programokhoz kapcsolódó területeken,
– munkavégzési képesség angol, francia, vagy német nyelven, továbbá fogalmazási képesség angol
vagy francia nyelven; a kiválasztott szakembereknek az értékeléseket franciául vagy angolul kell
elkészíteniük,
– a közismert számítógépes programok használatához szükséges alapismeretek és elegendő személyiszámítógép-használati ismeretek ahhoz, hogy be tudjanak lépni az értékelési honlap(ok)ra,
letöltsenek javaslatokat és értékelő űrlapokat, felvigyék, mentsék és on-line közzétegyék saját értékeléseiket a projektekre vonatkozó javaslatokkal, jelentésekkel, termékekkel és/vagy eredményekkel kapcsolatban.
Nemzetközi projektek irányítása és programok és/vagy projektek értékelése terén szerzett tapasztalat, a felsoroltakon kívül más nyelvek ismerete, az ajánlatokkal kapcsolatos pénzügyi és költségvetési elemző-képesség kiegészítő előnyt jelent.
Minden egyes pályázatot az e pályázati felhívás 4.3. pontjában szereplő feltételek szerint bírálnak el.
Az ügynökség tájékoztatni fogja a jelentkezőket a potenciális szakértők listájára történő felvételről
vagy a jelentkezésük elutasításáról.
Ezt a listát használhatják majd a szakértői panelek létrehozásánál és/vagy a meghatározott feladatok
végrehajtása esetén a szakemberek kiválasztására. A lista az említett programok teljes időtartamára
érvényes (2013. december 31.) és adott esetben a programok keretében kiválasztott projektek lezárásakor is alkalmazható.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Szakértők összehívása
Az ügynökség, illetve adott esetben a Bizottság ügyel rá, hogy kiegyensúlyozott módon állítsa össze
a szakértői paneleket, biztosítva a szakértők megfelelő rotációját. Szintén figyelembe veszi a
pályázók földrajzi származást, nyelvi ismereteit és szakmai profilját. Betartva a legképzettebb
szakértők kiválasztásának elvét, az ügynökség, illetve adott esetben a Bizottság a férfiak és a nők
kiegyensúlyozott jelenlétére is törekszik.
Igény szerint a feladatok elvégezhetők az ügynökség, illetve a Bizottság helyiségeiben, vagy távmunkában, elektronikus kommunikációs eszközök segítségével.
A szolgáltatási szerződéseket aláírhatja a szakértő, vagy amennyiben jogi személy alkalmazza, annak
jogosult képviselője. A szakértők a kiválasztásuk időpontjában érvényes bértábla szerinti díjazásban
részesülnek. A Bizottság a felkérés időpontjában hatályban lévő rendelkezések alapján utazási és
ellátási költségtérítést nyújt.
A díjazás mértékére és az utazási és lakhatási költségeik megtérítésének módjaira is kitérő szerződésminta megtalálható az ügynökség honlapján.

6.

Összeférhetetlenség
A rájuk bízott feladatok végrehajtásában történő függetlenség biztosítása érdekében a szakértőknek
nyilatkozatot írnak alá, amiben megerősítik, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség a rájuk bízott
tevékenységek, javaslatok, jelentések, dokumentumok, termékek és/vagy eredmények és a múltbéli,
jelenlegi, vagy jövőbeni beosztásuk között.
A szakértők továbbá nem lehetnek személyesen érintettek azokban a tevékenységekben, javaslatokban vagy projektekben, amelyeket rájuk bíznak. Ezért a pályázóknak meg kell jelölniük, hogy
esetlegesen mely program(ok)ban vesznek részt azok közül, amire pályáznak. A kiválasztott szakértőknek meg kell erősíteniük ezeket az információkat, mielőtt bármilyen kiválasztásban vagy értékelésben részt vennének.
A kiválasztott szakértőknek munkájuk ellátása során bizonyítaniuk kell a rájuk bízott feladat iránti
elkötelezettségüket, és bizalmasan kell kezelniük minden, a folyamat során tudomásukra jutó információt és dokumentumot. Ezt a szerződésben külön záradékokba foglalják.
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