
V

(Hirdetmények)

IGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

BIZOTTSÁG

Felhívás magánszemélyek részére a Bizottság szolgálatait a versenyképességi és innovációs keret-
program „Az IKT-politika támogatásának programja” elnevezésű egyedi programjával összefüggő

feladatok ellátásában segítő független szakértőkből álló adatbázisba való jelentkezésre

(2007/C 123/03)

1. Bevezetés

1.1. Háttér

Az IKT-politika támogatásának programja („IKT-program”)
az Európai Unió versenyképességi és innovációs keretprog-
ramjának (1) része. A keretprogram három egyedi program
köré szerveződik:

– vállalkozási és innovációs program, a vállalatok, külö-
nösen a kkv-k, a vállalkozói tevékenység, az innováció
(beleértve az ökoinnovációt is), valamint az ipari
versenyképesség támogatásra,

– IKT-program, az információs és kommunikációs techno-
lógiákra (IKT) irányuló politika támogatására,

– Intelligens energia – Európa program, az energiahaté-
konyság, a megújuló energiaforrások és az energia diver-
zifikációjának támogatására.

Az IKT-programra előirányzott költségvetés a keretprogram
teljes költségvetésének (3 621,3 millió EUR) 20 %-a.

A program 2007-től 2013-ig tart.

1.2. Meghirdetés

A Bizottság pályázatot hirdet magánszemélyek részére
azzal a céllal, hogy olyan független szakértőkből álló adat-
bázist hozzon létre, akik segítséget nyújtanak a pályázatok
értékelésében, a projektek felülvizsgálatában, valamint az
IKT-program végrehajtásával kapcsolatos egyéb feladatok
ellátásában.

Az érdeklődők ezen hirdetmény rendelkezéseinek megfe-
lelően pályázhatnak az adatbázisba való felvételre.

1.3. Az IKT- program

Az IKT-program célja, hogy a lakosság, a közszervek és a
vállalkozások (különösen a kkv-k) körében az IKT szélesebb
körű felhasználásának előmozdításával serkentse az innová-
ciót és növelje a versenyképességet. Az elképzelés lényege,
hogy a növekvő társadalmi igényekre válaszul az innováció
erősítésére van szükség. Az IKT-program a végső kutatási
és demonstrációs szakaszon túli, technológiai és nem tech-
nológiai jellegű innovációra irányul. Az IKT-program kuta-
tási tevékenységet nem támogat.

Az IKT-program a következő intézkedéseket irányozza elő:

a) az egységes európai információs tér kialakítása, valamint
az IKT-termékek és -szolgáltatások és az IKT-alapú
termékek és szolgáltatások belső piacának erősítése;

b) az innováció ösztönzése az IKT szélesebb körű beveze-
tésén és az abba történő beruházáson keresztül;

c) integrált információs társadalom, valamint a közérdekű
területeken hatékonyabb és eredményesebb szolgálta-
tások kialakítása és az életminőség javítása.

A Bizottság a programot éves alapon, főként projektekre,
köztük kísérleti projektekre, tematikus hálózatokra, vala-
mint egyéb, az IKT-programban szereplő intézkedésekre
vonatkozó pályázatok közzétételén keresztül hajtja
végre (2).
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(1) A keretprogramot a 2006. október 24-i 1639/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi határozat (HL L 310., 2006.11.9., 15. o.) hozta létre.

(2) A témakörökkel és a cselekvésekkel kapcsolatban további részletek
találhatók az IKT-program éves munkaprogramjában, mely a követ-
kező honlapon érhetőmajd el: http://ec.europa.eu/ict_psp.



2. Feladatok

A szakértői segítségnyújtás a következő feladatokat foglalja
magában:

a) Segítségnyújtás az IKT-program keretében kiírt pályázati
felhívásokra beérkezett pályázatok értékelésében. A szakértők
a felhívásokban szereplő és a tájékoztató anyagokban részle-
tesen kifejtett értékelési szempontok alapján értékelik a pályá-
zatokat.

b) Segítségnyújtás a Közösség által kiválasztott és támogatott
projektek ellenőrzésében és felülvizsgálatában. A szakértők
ellenőrzik a projekt résztvevői által készített anyagokat, és
részt vesznek a Bizottság szolgálatai által szervezett éven-
kénti és eseti felülvizsgálatokban. A szakértők ajánlásokat
tesznek a Bizottságnak a projekteredmények elfogadásával
vagy a projekt felfüggesztésével, valamint a munkarend
módosításával kapcsolatban.

c) Segítségnyújtás az IKT-programmal kapcsolatos egyéb,
különleges szakértelmet igénylő feladatokban (pl. az ajánlat-
tételi felhívásokra érkezett ajánlatok értékelése), valamint
szükség esetén az IKT-program egyik elődjével, az eTEN
programmal kapcsolatosan.

3. A szakértőkből álló adatbázis

A jelen pályázati felhívás alapján létrehozott és fenntartott adat-
bázis 2007-től 2009-ig marad érvényben. Pályázatokat a regiszt-
ráció lezárásáig, 2009. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

A következő szakértői adatbázis kialakítása 2010-ben kezdődik.

3.1. Formai követelmények

Az adatbázisba való felvételhez a pályázóknak a következő
kötelező feltételeknek kell megfelelniük:

– az IKT-program szempontjából releváns egyetemi
végzettséggel kell rendelkezniük,

– képesnek kell lenniük az angol nyelven megírt pályá-
zatok értékelésére, projektbeszámolók és egyéb doku-
mentumok felülvizsgálatára. A Közösség más nyelveinek
ismerete előnyt jelent,

– legalább 5 év szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük,

– nem állhat fenn velük kapcsolatban egyetlen, az Európai
Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költ-
ségvetési rendelet (1) 93. cikkében említett kizáró ok sem
(pl. korábban elkövetett súlyos szakmai kötelesség-
szegés (2)).

3.2. Szakterületek

Az IKT-program működtetése széles körben igényel szakis-
mereteket. A leendő szakértőkkel szemben elvárás, hogy
megfelelő képességekkel és ismeretekkel rendelkezzenek
azokon a tevékenységi területeken, ahol közre fognak
működni.

További elvárás a szakértőkkel szemben, hogy a köz- vagy
a magánszektorban szerzett magas szintű szakmai tapasz-
talattal rendelkezzenek a következő tevékenységi területek
közül legalább egyben:

– projektek, programok vagy politikák adminisztrációja,
vezetése vagy értékelése az IKT-programhoz kapcsolódó
területeken (pl. innovatív IKT-projektek vezetése és üzleti
fejlesztése, beleértve a technikai, üzleti és pénzügyi érté-
kelést),

– az IKT fejlesztésével és bevezetésével kapcsolatos
kérdések a vállalkozások, igazgatások és a közszolgálta-
tások területén (pl. oktatás, kommunikáció, szakértelem,
kockázat, etika stb.),

– a projektek eredményeinek felhasználása, technológiaát-
adás, innováció és üzleti együttműködés, különös tekin-
tettel a kis- és középvállalkozásokra,

– elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos transznacio-
nális projektek.

A későbbi pályázati felhívások kapcsán felmerülő tematikus
követelményektől függően a Bizottság az elektronikus
jelentkezési lapot az idők folyamán további, a témákat és a
szakértők szakterületét leíró kulcsszavakkal egészítheti ki.
A leendő és az adatbázisban már szereplő szakértőket
felkérjük, hogy rendszeresen ellenőrizzék az elektronikus
jelentkezési lapot, hogy szükség esetén regisztrálhassák,
illetve frissíthessék kulcsszavaikat.

3.3. A pályázat benyújtása

A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, a
következő honlapon elérhető jelentkezési lap kitöltésével:

http://ec.europa.eu/ict_psp.

A Bizottság kifejezetten kéri, hogy az érdeklődők mielőbb
jelentkezzenek, hogy az IKT-program szakértői adatbázisa
már a várhatóan 2007 őszén tartandó első pályázatértékelő
ülésekhez felhasználható legyen.

Az IKT-program szakértői adatbázisa és az eTEN felhasz-
nálói adatbázis vagy más adatbázisok között nem kerül sor
információcserére. Valamennyi érdeklődőnek jelentkeznie
kell az IKT-program szakértői adatbázisába.

4. Felkérés szakértői feladatok ellátására

Az adatbázisban szereplő szakértők az IKT-program előrehalad-
tával konkrét feladatok ellátására kapnak felkérést.

Az Európai Bizottság a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség
politikáját követi. Ezzel összefüggésben a Bizottság különösen
üdvözölné a megfelelő képzettséggel rendelkező nők jelentke-
zését.
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(1) A legutóbb az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390.,
2006.12.30., 1. o.) módosított, 2002. június 25-i 1605/2002/EK,
Euratom rendelet (HL L 248., 2002.9.16, 1. o.).

(2) A kizáró okok teljes listája az elektronikus jelentkezési lapon megtalál-
ható.



4.1. A Bizottság és a kiválasztott szakértők közötti megállapodás

A szakértői feladatok ellátásával kapcsolatos részleteket
megállapodás rögzíti, melyet a Közösség részéről a
Bizottság, valamint az egyes felkért szakértők írnak alá.

4.2. Összeférhetetlenség

Mivel a pályázatértékelés és a projektellenőrzés, valamint
szükség esetén más feladatok ellátása során függetlenséget
kell biztosítani, a felkért független szakértő nyilatkozatot ír
alá, amely szerint felkérése időpontjában nem áll fenn
összeférhetetlenség, és amelyben a szakértő vállalja, hogy
tájékoztatja a Bizottságot, amennyiben a véleményezés vagy
feladatai elvégzése során bármilyen összeférhetetlenség
felmerülne.

4.3. Általános magatartás

A szakértőnek munkája ellátása során bizonyítania kell a
rábízott feladat iránti elkötelezettségét, és bizalmasan kell
kezelnie minden, a folyamat során eléje kerülő információt
és dokumentumot.

4.4. Díjazás

A szakértők a kiválasztásuk időpontjában érvényes skála
szerinti díjazásban részesülnek. A Bizottság a felkérés
időpontjában hatályban lévő rendelkezések alapján utazási
és ellátási költségtérítést nyújt.

5. Adatvédelem

A jelen felhívás keretében beérkező adatok a Bizottság által az
IKT-programhoz létrehozott, leendő független szakértőkből álló
adatbázisba kerülnek. Az összegyűjtött személyes adatok keze-
lése a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által
történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, vala-
mint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december
18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1)
megfelelően történik.

A Bizottság szolgálatai a független szakértőkből álló adatbázist
más hasonló közösségi programokhoz is felhasználhatják,
amennyiben az érintett pályázók ehhez előzetesen hozzájárulá-
sukat adták.
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(1) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


