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FELHÍVÁS 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Erasmus+ pályázati szakértőket keres az 

ifjúsági területen benyújtott pályázatok bírálatához 

 

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

pályázatot hirdet az Erasmus+ program keretében benyújtott, ifjúsági szektorhoz kapcsolódó 

pályázatok magyarországi bírálatában való részvételre. 

 

1. A pályázati kiírás célja 

Azon szakértői kör bővítése, amelynek tagjai eseti szerződés alapján (vállalkozói szerződés 

keretében) közreműködnek az Európai Bizottság Erasmus+ programja keretében benyújtott, az 

ifjúsági szektort érintő pályázatok értékelésében. 

 

2. A pályázók köre 

Pályázatot nyújthatnak be mindazok, akik rendelkeznek a következőkkel: 

• szerteágazó tapasztalat nemzetközi és/vagy hazai, a fiatalok nem-formális és formális 

tanulását célzó projektek megvalósításában és/vagy bírálatában, 

• felsőfokú angol nyelvtudás (különösen szövegértés, íráskészség), 

• szélessávú internet-hozzáférés, 

• számlaadási lehetőség,  

illetve akik vállalják, hogy: 

• az alább jelzett és a mindenkori határidőket betartják,  

• a szakértők felkészítését célzó alább jelzett találkozókon, képzéseken részt vesznek. 

 

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 a szakértő 

összeférhetetlennek minősül - így nem vállalhat szakértést - azokban a bírálati körökben és pályázati 

kategóriákban, amelyekben érintett bármely benyújtott pályázati projektben személyesen, 

kapcsolatain vagy szervezetén/intézményén keresztül. A szakértőnek az Európai Bizottság előírásai 

alapján minden bírálati körben összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tennie. 

 

3. Az elbírálás szempontjai: 

 szakmai tapasztalat; 

 angol nyelvtudás; 

 az Erasmus+ program megfelelő ismerete. 

 

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a jelentkező: 

• kezdeményezőként, megvalósítóként, partnerként és / vagy résztvevőként tapasztalatot 

szerzett a Fiatalok Lendületben Program (2007-2013) által támogatott valamely projektben, 
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• képzői, ifjúságsegítői szakmai tapasztalattal rendelkezik, különösen a fiatalok nem-formális 

tanulása, az iskolán kívüli képzés/nevelés területén, 

• tagja volt a Fiatalok Lendületben Program szakértői körének, 

• tapasztalattal rendelkezik különböző szektorok (pl. közoktatás, felnőttoktatás, munkaerőpiaci 

szereplők, önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és az ifjúsági szektor) közötti 

együttműködésben megvalósult, ifjúsági célú vagy fiatalok kompetenciafejlesztését célzó 

projektekben, 

• tapasztalattal rendelkezik más szektorok fejlesztését célzó európai uniós pályázatok 

bírálatában, különös tekintettel az oktatás és a képzés területére, 

• ismeri a hazai és nemzetközi ifjúságpolitikai folyamatokat, szakpolitikai fejlesztési irányokat, 

• a német, francia, spanyol vagy olasz nyelvek egyikét munkanyelvként használni tudja. 

 

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 lehet, melyben a pályázó egyértelműen jelzi a szakértői munkához szükséges szakmai 

tapasztalatait, illetve a pályázati kategóriákat (Key Action 1 (Youth Exchanges / EVS / Staff 

Mobility); Key Action 2, Key Action 3), melyekben szakértői munkát kíván végezni. A pályázati 

kategóriákról bővebb leírás az Erasmus+ Pályázati útmutatóban található az alábbi linken: 

http://eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/erasmus-plus-programme-guide_en(2).pdf  

 

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

 

7. A pályázatot elektronikusan az alábbi címekre kérjük beküldeni: 

eva.jarosi@ncsszi.hu és ervin.szabo@ncsszi.hu  

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

szakértői pályázat”. 

 

8. A pályázatok elbírálásának és a szakértők felkészítésének folyamata 

A szakértők kiválasztása és felkészítése 3 lépésben történik: 

 

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

jelentkezők körét, akik részt vesznek az iroda által szervezett egynapos szakértői felkészítésen. (Az 

első felkészítő alkalom tartalma: az Erasmus+ programról szóló általános és pályázati 

kategóriánként, projekttípusonként specifikus információk, a szakértőkkel szemben támasztott 

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

• A szakértőjelöltek kiválasztása, értesítés a szakértői pályázatok (önéletrajz és motivációs 

levél) elbírálásának eredményéről: 2015. január 20-ig 

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

 

II. A felkészítést követően minden szakértőjelölt próbabírálatot készít az általa előzetesen 

választott pályázati kategóriá(k)ban az alább jelzett határidővel. A próbabírálat eredményéről 

minden szakértőjelöltet értesítünk. Amennyiben a próbabírálat minősége megfelel az Erasmus+ 

program követelményeinek, a szakértőjelölt bekerül a szakértői körbe. 

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

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

 

http://eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/erasmus-plus-programme-guide_en(2).pdf
mailto:eva.jarosi@ncsszi.hu
mailto:ervin.szabo@ncsszi.hu
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III. A kiválasztott szakértők részt vesznek az Erasmus + Ifjúsági Programiroda által szervezett, 

a szakértői feladatok ellátásához elengedhetetlen képzési és konzultációs célú második szakértői 

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

tapasztalatok közös áttekintése, visszajelzések, a szakértői munkához használandó OEET - Online 

Expert Evaluation Tool - bemutatása, megismerése, a szakértői munkával kapcsolatos gyakorlati 

teendők egyeztetése, a szerződéskötés folyamatának elindítása.) 

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

 

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

 

9. Hasznos linkek 

Az Erasmus+ programban az ifjúsági területhez kapcsolódó pályázatok próbabírálatában való 

részvételhez az alábbi dokumentumok részletes ismerete elengedhetetlen. A dokumentumok 

hozzáférhetők az Európai Bizottság és az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda honlapján, angol 

nyelven: 

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

http://eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/erasmus-plus-programme-guide_en(2).pdf  

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

Youth field 

http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/downloads 

• Guide for Experts on Quality Assessment of E+ Applications 

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

 

További információ 

Járosi Éva 

Erasmus + Ifjúsági Programiroda 

E-mail: eva.jarosi@ncsszi.hu 

Tel.: +36 1 237 67 00 / 840-es mellék 
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