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FELHÍVÁS 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az Erasmus+ program keretében EVS 

akkreditációs bírálókat keres 

 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben működő Erasmus+ Ifjúsági Programiroda 

pályázatot hirdet az Erasmus+ program keretében benyújtott, az Európai Önkéntes Szolgálathoz 

(EVS) kapcsolódó akkreditációs kérelmek magyarországi bírálatában való részvételre. 

1. A pályázati kiírás célja 

Azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek részt kívánnak venni az Európai Önkéntes 

Szolgálatban (azaz EVS fogadó, küldő vagy koordináló szerepben pályázatot kívánnak benyújtani, 

vagy partnerségben részt venni), akkreditációs eljáráson kell átesniük. Az eljárás célja, hogy 

garantálja a minőségi EVS projektek megvalósítását, valamint segítse a szervezetek felkészülését 

nemzetközi önkéntes projektek menedzselésére.  

Az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda bővíteni kívánja azon akkreditációs kérelem bírálóinak 

körét, akik eseti megrendelés alapján közreműködnek az Európai Bizottság Erasmus+ programja 

keretében benyújtott akkreditációs kérelmek értékelésében. 

A bíráló feladata, hogy az akkreditációs kérelemben leírtakat megismerje, majd a kérelem 

benyújtóját (szervezet/intézmény) személyesen meglátogassa, és benyomásai, tapasztalatai, 

valamint a minőségi kritériumok és a kérelemben szereplő információk alapján megállapítsa, hogy 

az akkreditációt kérelmező szervezet / intézmény alkalmas-e az akkreditációs kérelemben megjelölt 

szerep(ek) (önkéntesek küldése, fogadása, projektek megvalósítása, koordinálása) betöltésére. 

 

2. A pályázók köre 

Pályázatot nyújthatnak be mindazok, akik rendelkeznek a következőkkel:  

 tapasztalat nemzetközi és/vagy hazai, a fiatalok nemformális tanulását célzó projektek 

megvalósításában és/vagy bírálatában; 

 az Erasmus+ program, illetve az Európai Önkéntes Szolgálat pályázati kategória alapos 

ismerete; 

 az angol nyelv magas szintű ismerete (az akkreditációs kérelmek és a bírálathoz szükséges 

háttérdokumentumok angol nyelvűek); 

 szélessávú internet-hozzáférés, 

 számlaképesség; 

illetve akik vállalják, hogy: 

 az ország területén, esetenként lakhelyüktől távolabb eső településekre is ellátogatnak az 

akkreditációs kérelmet benyújtó szervezetek / intézmények meglátogatása céljából (a 

költségeket a szerződés keretében az Erasmus+ program fedezi), 

 az alább jelzett és a mindenkori határidőket betartják,  

 a szakértők felkészítését célzó, alább jelzett találkozókon, képzéseken részt vesznek. 
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Nem nyújthatnak be pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumával köztisztviselői 

jogviszonyban álló munkavállalók. Más államigazgatási szervek köztisztviselői kizárólag a 

munkáltató hozzájárulásával pályázhatnak. 

 

Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy az Erasmus+ program szabályai szerint az 

akkreditor összeférhetetlennek minősül - így nem vállalhat bírálatot - olyan esetben, ha az adott 

EVS akkreditációs kérelem előkészítésében érintett akár személyesen, akár kapcsolatain vagy 

szervezetén/intézményén keresztül. Az akkreditornak az Európai Bizottság előírásai alapján 

összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell aláírnia. 

 

3. Az elbírálás szempontjai: 

 szakmai tapasztalat; 

 régiónként minimum 2 bíráló, maximum 4; 

 angol nyelvtudás; 

 az EVS és Erasmus+ megfelelő ismerete. 

 

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a jelentkező: 

 kezdeményezőként, megvalósítóként, partnerként és / vagy résztvevőként tapasztalatot 

szerzett a Fiatalok Lendületben Program (2007-2013) illetve az Erasmus+ által támogatott 

EVS projektekben (korábbi EVS önkéntes/mentor/EVS projektkoordinátor), 

 tagja volt a Fiatalok Lendületben Program EVS akkreditori körének, 

 ismeri a hazai és nemzetközi ifjúságpolitikai folyamatokat, szakpolitikai fejlesztési 

irányokat, 

 

4. A pályázati folyamatot lebonyolító szervezet 

NCSSZI – Ifjúsági Igazgatóság – Erasmus+ Ifjúsági Programiroda 

 

5. A benyújtandó pályázat tartalma 

Pályázni magyar nyelvű önéletrajz és egy maximum egyoldalas angol nyelvű motivációs levél 

elküldésével kell, melyben a pályázó egyértelműen jelzi a bírálói munkához szükséges szakmai 

tapasztalatait, illetve a régiót/régiókat, amely(ek)ben kész EVS akkreditációk bírálatát vállalni.  

 

6. A pályázat beadási határideje: 2015. január 15. (csütörtök) 

 

7. A pályázatot elektronikusan az alábbi címekre kérjük beküldeni: 

ervin.szabo@ncsszi.hu és akkreditacio@ncsszi.hu 

A pályázati anyag beküldése során az e-mail tárgyában kérjük, egyértelműen jelezze: „EVS 

akkreditori pályázat”. 

 

8. A pályázatok elbírálásának folyamata és az akkreditorok felkészítése 

Az akkreditorok kiválasztása és felkészítése 3 lépésben történik: 

 

I. A beérkezett pályázatok alapján az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda kiválasztja és értesíti azon 

jelentkezők körét, akik részt vehetnek az iroda által szervezett bírálói felkészítésen.  

 (Az első felkészítő alkalom tartalma: az Erasmus+ programról szóló általános és az EVS 

pályázati kategóriával kapcsolatos specifikus információk, a bírálókkal szemben támasztott 

követelmények, a pályázatok bírálatának szempontjai, folyamata, formája.) 

mailto:ervin.szabo@ncsszi.hu
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• Az akkreditor-jelöltek kiválasztása, értesítés az akkreditori pályázatok (önéletrajz és 

motivációs levél) elbírálásának eredményéről: 2015. január 20-ig 

• Az első egynapos felkészítés tervezett időpontja: 2015. január 23. (péntek) 

 

II. A felkészítést követően minden akkreditor-jelölt próbabírálatot készít az alább jelzett 

határidővel. A próbabírálat eredményéről mindenkit értesítünk. Amennyiben a próbabírálat 

minősége megfelel az Erasmus+ program követelményeinek, az akkreditor-jelölt bekerül az 

akkreditori körbe. 

• A próbabírálat beküldésének határideje: 2015. január 27. déli 12h 

• Értesítés a próbabírálatok eredményéről, az akkreditorok kiválasztása: 2015. február 3-ig 

 

III. A kiválasztott akkreditorok részt vesznek az Erasmus + Ifjúsági Programiroda által 

szervezett, a bírálói feladatok ellátásához elengedhetetlen képzési és konzultációs célú második 

felkészítésen és eligazításon. (A második felkészítő alkalom tartalma: a próbabírálattal kapcsolatos 

tapasztalatok közös áttekintése, visszajelzések, a bírálói munkához használandó online felület, az 

OEET - Online Expert Evaluation Tool - bemutatása, megismerése, a bírálói munkával kapcsolatos 

gyakorlati teendők egyeztetése, a szerződéskötés folyamatának elindítása.) 

• A második egynapos felkészítés tervezett időpontja: 2015. február 6. (péntek) 

 

A felkészítő alkalmak helyszíne: 1134 Budapest Tüzér u. 33-35. 

 

9. Hasznos linkek 

Az Erasmus+ programban az EVS akkreditációs kérelmek elbírálásában való részvételhez az 

alábbi dokumentumok részletes ismerete elengedhetetlen. A dokumentumok hozzáférhetőek az 

Európai Bizottság és az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda honlapján, angol nyelven: 

• Az Erasmus+ Pályázati útmutató - E+ Programme Guide 2015 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm  

• Az Erasmus+ ifjúsági területre érvényes elektronikus űrlapok - E+ Application forms for 

the Youth field – KA110 – Akkreditációs kérelem pályázati űrlap:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/discover/guide/2015/documents/accreditation-youth-volunteering-org_en.pdf 

• Guide for Experts on Quality Assessment of E+ Applications: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents/expert-

guide_en.pdf  

• Akkreditációs útmutató  

• EVS Info Pack:  

• EVS Database és Volunteering Opportunities Database útmutató 

• EVS Kiadványok és Segédanyagok 

https://drive.google.com/folderview?id=0B7fhKxYg6bMmN0cwRzdtM2tfOG8&usp=

sharing 

• Youthpass és Youthpass for EVS folyamat és tanusítvány: 

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/for/evs/ 

 

További információ 

Szabó-Nagy Attila, programkoordinátor, attila.szabonagy@ncsszi.hu 

Szőke Zsófia, programkoordinátor, zsofia.szoke@ncsszi.hu 

Tel: (1)-237-6763 
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