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1. Bevezetés  
 
 
A dokumentum célja, hogy egy helyen szerepeljenek a Bizottság iránymutatásai az Európai 
Közösség1 és az Európai Atomenergia Közösség2 hatodik keretprogramja (a továbbiakban 
„FP6”) közvetett intézkedéseire3 vonatkozó pályázatok értékelésével és kiválasztásával 
kapcsolatban, a megfelelő „részvételi szabályok”4 10. cikk 7. pontjában foglaltak szerint. A 
dokumentum ismerteti a Bizottság által követendő alapvető eljárásokat a fent említett 
szabályzat, az Európai Közösség költségvetési rendelete5 és belső eljárási szabályzata6 szerint.  
 
Az FP6 esetében az Európai Kutatási Térség elvei által inspirált „új” támogatási eszközök és a 
„hagyományosabb”, az ötödik Keretprogramban (FP5) szereplőkhöz hasonló eszközök 
keveréke a pályázatok értékelési és kiválasztási eljárásainak ismételt vizsgálatához vezetett, 
kezdve az elvektől egészen a gyakorlat fejlesztéséig. Ezt kimondva, az Európai Közösségek 
kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs (KTF) programjainak támogatására 
benyújtott támogatási pályázatok értékelési folyamatai továbbra is számos jól megalapozott 
elvre épülnek:  
 
(i) Minőség. A támogatásra kiválasztott projektek magas tudományos, technikai és 

irányítási minőségről kell hogy tanúbizonyságot tegyenek a kérdéses KTF program 
célkitűzéseinek összefüggésében.  

 
(ii) Átláthatóság. Annak érdekében, hogy a támogatási pályázatokat kidolgozó 

kutatóknak világos kereteket biztosítsanak, a pályázatokat értékelők számára világosan 
le kell írni a támogatási döntésekhez vezető folyamatot, és azt mindegyik érdekelt fél 
rendelkezésére kell bocsátani. Ezen túlmenően, megfelelő visszajelzéseket kell adni a 
pályázóknak pályázataik értékelési eredményeiről.  

 
(iii) Egyenlő bánásmód. Az EU KTF támogatás alapelve, hogy minden pályázat egyenlő 

bánásmódban részesüljön, származására vagy a pályázók kilétére való tekintet nélkül.  
 
(iv) Pártatlanság. Minden pályázat kezelése pártatlanul, érdemeik alapján történik.  

                                                           
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 1513/2002/EK határozata az Európai Közösségnek az 
Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogramjáról (2002-2006), HL L 232. szám, 2002.08.29., 
1. o.  
2 A Tanács 2002. június 3-I 2002/668/Euratom határozata az Európai Atomenergia-közösségnek (Euratom) az 
Európai Kutatási Térség létrehozását előmozdító, hatodik nukleáris kutatási és képzési keretprogramjáról (2002-
2006), HL L 232. szám, 2002.08.29., 34. o.  
3 A közbeszerzési eljárás útján benyújtott intézkedésekre a Bizottságnak a fenti intézkedések értékelésére 
vonatkozó szabályai az irányadók.  
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2321/2002/EK rendelete az Európai Közösség hatodik 
keretprogramjának (2002-2006) végrehajtása tekintetében a vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek 
részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályokról. HL L 355. szám, 2002.12.30., 
23. o.  
A Tanács 2002. november 5-i 2322/2002/EURATOM rendelete az Európai Atomenergia Közösség hatodik 
keretprogramjának (2002-2006) végrehajtásában a vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek részvételének 
szabályairól (HL L 355. szám, 2002. december 30., 35. o.).  
5 A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről, HL L 248. szám, 2002.09.16., 1.o.  
6 A Bizottság Eljárási Szabályzata, HL L 308. szám, 200. 12.08., 26. o.  
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(v) Eredményesség és gyorsaság. Az eljárások,  az értékelés minőségének fenntartása, a 

közpénzek megfelelő felhasználása és a konkrét program irányítása jogi kereteinek 
tiszteletben tartása mellett a lehető leggyorsabb ügymenetet célozzák.  

 
(vi) Etikai megfontolások. Az etikai alapelvekbe ütköző pályázatok bármikor kizárhatók 

az értékelésből vagy a kiválasztásból.  
 
Az FP6-nál tapasztalható főbb változások az FP5-höz képest a következők:  
 
- az értékelési folyamat minőségének javítása a távértékelés alkalmazásának 

elterjedtebbé tételével, továbbá a bírálók körének bővítésével.  
 
- Az értékelési rendszer erősítése az új eszközök ambiciózus céljainak tükrözése 

érdekében annak biztosításával, hogy a bíráló panel szisztematikusabban 
alkalmazhassa a kétlépcsős benyújtást, a távértékelést és a pályázók 
meghallgatását.  

 
- Az  etikai felülvizsgálati eljárások kodifikálása.  
 
A Részvételi szabályok megállapítják, hogy az egyes programok / tevékenységek esetében 
külön igények merülnek fel bizonyos körülmények között. Ez a dokumentum tehát egy 
harmonizált keretrendszeren belül, indokolt esetben rugalmasságot biztosít az eljárásoknak a 
sajátos igényekhez való igazításához. A munkaprogramok / felhívások tartalmazzák, hogy 
miként alkalmazandók a fent említett szabályokon belül felajánlott választási lehetőségek, 
különös tekintettel a választásokra (ahol vannak választási lehetőségek) és az egyes 
programok prioritásainak részleteire, az alkalmazandó osztályozási és súlyozási rendszer, 
továbbá az adott terület / felhívás esetében alkalmazandó értékelési szempontok 
ismertetésével.  
 
A pályázatok értékelési és kiválasztási folyamatának különböző lépéseit az alábbi ábra foglalja 
össze: 
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2. A bírálók  
 
 
2.1. A bírálók szerepe  

 
A részvételi szabályok 10. cikk 6. pontjának megfelelően a Bizottság független szakértőket 7 
jelöl ki a pályázatok értékelésének támogatására a fent említett szabályok 11. cikkében 
szereplő rendelkezésekkel összhangban; kivételt képeznek ez alól egyes külön támogatási 
intézkedések, melyeknél a független szakértők kijelölésére akkor kerül sor, ha azt a Bizottság 
indokoltnak tartja. Amennyiben a Bizottság tisztviselői vagy egyéb alkalmazottai bírálóként 
működnek közre, ez a Közösség költségvetési rendelete és annak végrehajtási szabályai szerint 
történik.  
 
Minden, a jogosultsági kritériumokat teljesítő pályázat (lásd 3.4. pont alább) értékelését 
elvégzik azok minőségének meghatározása céljából. Minimálisan három bíráló vizsgálja meg 
mindegyik, a Bizottságnak benyújtott és jogosultságot élvező pályázatot8. Az integrált 
projektek (Integrated Projects = IP-k) és a kiválósági hálózatok (Networks of Excellence = 
(NoE-k) ambiciózusabb jellegéből fakadóan általános szabályként azt várják, hogy legalább öt 
bíráló értékelje ezeket a pályázatokat.  
 
 
2.2. Független szakértők kijelölése9  

A Bizottság által kijelölt, a kiválósági hálózatokra és az integrált projektekre beérkezett 
pályázatok értékelését támogató független szakértők a tudomány, az ipar különféle területein 
tevékenykedő, és / vagy az innováció területén tapasztalatokkal, illetve a legmagasabb szintű 
tudással rendelkező személyek, akik az adott szakterületen nemzetközileg elismert 
szaktekintélynek számítanak.  

Az FP6 minden más eszközét tekintve a Bizottság olyan független szakértőket nevez ki, akik 
megfelelő képességekkel és ismeretekkel rendelkeznek a rájuk osztott feladatok elvégzéséhez. 
E célból a következőkre támaszkodik:  

(i) Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett pályázati felhívások 
magánszemélyek részére; vagy  

(ii) Kutatóintézeteknek címzett felhívások a megfelelő jelölteket tartalmazó listák 
összeállítására.  

A Bizottság – amennyiben indokoltnak tartja – bármikor kiválaszthat megfelelő képességekkel 
rendelkező, a fent említett felhívások útján beszerzett listákon nem szereplő személyt.  

                                                           
7 Független szakértő az a szakértő, aki személyes minőségében jár el, és munkavégzése közben nem képvisel 
semmiféle szervezetet.  
8 A közbeszerzési eljárás útján benyújtott intézkedésekre a Bizottságnak a fenti intézkedések értékelésére 
vonatkozó szokásos szabályai az irányadók.  
9 A részvételi szabályok 11. cikk 2. pont (b) és (d) bekezdése.  
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A független szakértőkkel szembeni általános elvárás, hogy megfelelő képességekkel és 
ismeretekkel rendelkezzenek azokon a tevékenységi területeken, ahol segítségüket kérik. 
Minden független szakértő továbbá magas szintű szakmai tapasztalattal kell hogy 
rendelkezzen a köz- vagy a magánszférában a következő területek vagy tevékenységek közül 
egyre vagy többre vonatkozóan: kutatás a megfelelő tudományos és technológiai területeken; 
projektek adminisztrációja, irányítása vagy értékelése; a kutatási és technológiai fejlesztési 
projektek eredményeinek felhasználása; technológiai transzfer és innováció; nemzetközi 
tudományos és technológiai együttműködés; emberi erőforrások fejlesztése. A független 
szakértők kijelölésekor a Bizottság a pályázati munka kihívásainak illetve ipari és / vagy 
társadalmi dimenziójának megítélésével kapcsolatos képességüket is figyelembe veszi. A 
szakértők a pályázatok értékeléséhez szükséges megfelelő nyelvi készségekkel is kell hogy 
rendelkezzenek. A szakértők érkezhetnek a tagállamoktól vagy a társult államoktól eltérő 
országokból is.  
 
A lehetséges független szakértők adatait – azokét is, akiket nem a fent említett listákról 
választanak ki – központi adatbázisban tárolják. Ez az adatbázis kérés esetén a tagállamok és a 
keretprogramokhoz csatlakozott országok nemzeti hatóságainak rendelkezésre bocsátható.  
 
A felhívásra benyújtott pályázatok értékelése céljából a Bizottság összeállítja a megfelelő 
független szakértők listáját (tartaléklistát is beleértve, ha szükséges). A Bizottság az alábbi 
kiválasztási szempontok segítségével állítja össze azon személyek listáját, akik közül a 
szakértői panelek kiválaszthatók:  
 
 a kompetenciák megfelelő spektruma;  
 megfelelő egyensúly a tudományos és az ipari tapasztalat és felhasználók között;  
 a nemek ésszerű egyensúlya10;  
 a független szakértők földrajzi származásának méltányos megoszlása;  
 a független szakértők rendszeres rotációja.  

 
Az értékelő üléseken alkalmazandó független szakértők listájáról a megfelelő igazgató(k) vagy 
megfelelően kijelölt megbízottaik döntenek. Nem hozzák nyilvánosságra az egyes 
pályázatokhoz rendelt független szakértők listáját, azonban a Bizottság rendszeres 
időközönként közzéteszi a tevékenységenként / kutatási területenként alkalmazott független 
szakértők listáját az Interneten.  
 
„Megbízólevelet” (lásd A. melléklet) küldenek minden független szakértőnek, amely 
tartalmazza feladataik leírását. Ez a megbízólevél hívja életre a szakértővel kötendő szerződést 
és a szakértők szabványos szerződésének alapját képezi a hatodik keretprogram során. A 
mellékelt Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot is alá kell írni (lásd C. melléklet), 
mielőtt a szakértő elkezdi a munkavégzést.  
 
2.3. Rotációs elvek a független szakértők esetében  

A Bizottság általában egy adott tevékenységnél / kutatási területnél alkalmazott független 
szakértők legalább egynegyedének évente hosszabbítást biztosít 2004-től kezdődően.  
 
                                                           
10 Az Európai Közösségek egyenlő esélyek iránti politikát folytat az alábbiakban foglaltak szerint: „A nők és a 
tudomány: A nők mobilizálása az európai kutatások gazdagítására" című 1999.02.17-i (COM (1999) 76 
végleges) című közlemény.  

9. oldal  



Pályázat-értékelési és kiválasztási eljárások útmutatója  

 
2.4. Összeférhetetlenség  

A részvételi szabályok 11. cikk 3. pontjával összhangban a Bizottság a független szakértő 
kijelölésekor minden tőle telhetőt köteles elkövetni annak érdekében, hogy ne alakuljon ki 
összeférhetetlenség azokkal a pályázatokkal kapcsolatban, amelyekről a szakértőnek 
véleményt kell mondania. E célból a Bizottság előírja a szakértőknek, hogy nyilatkozatot 
írjanak alá arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn effajta összeférhetetlenség kijelölésük 
időpontjában, és hogy vállalják, hogy tájékoztatják a Bizottságot, amennyiben ilyen felmerül 
feladataik ellátása közben. Ilyen tájékoztatás esetén a Bizottság minden szükséges intézkedést 
megtesz az összeférhetetlenség kiküszöbölésére.  
 
2.5. Titoktartás  

A részvételi szabályok 10. cikk 6. pontjában foglaltaknak megfelelően a Bizottság köteles 
gondoskodni az értékelési folyamat bizalmas jellegéről.  
 
E célból még a pályázatok értékelését megelőzően megküldik részükre a független szakértők 
magatartási kódexét a megbízólevéllel együtt (lásd B. melléklet). A szakértők kötelesek 
titokban tartani az általuk értékelt pályázatokban szereplő információkat, az értékelési 
folyamatot és annak eredményeit, továbbá szigorú pártatlansággal kötelesek eljárni. A 2.2. 
pontban foglaltak szerint a független szakértők összeférhetetlenségi és titoktartási 
nyilatkozatot írnak alá (lásd C. melléklet). 
 
2.6. Független megfigyelők  

Független szakértők jelölhetők ki megfigyelőnek az értékelési folyamat működésének és 
végrehajtásának vizsgálata céljából. A megfigyelőknek az a feladata, hogy független tanácsot 
adjanak a Bizottságnak az értékelő ülések lefolytatásáról, korrektségéről és méltányosságáról, 
az eljárások tökéletesítésének lehetséges módjairól, az üléseken alkalmazott értékelési 
szempontokról, valamint arról, hogy miként alkalmazzák a bírálók ezeket a szempontokat. 
Nem adnak hangot nézeteiknek a vizsgált pályázatokkal vagy a bírálóknak a pályázatokra 
vonatkozóan kialakított véleményével kapcsolatban.  
 
A megfigyelőket felkérik, hogy legyenek jelen az értékelő ülések kezdetétől fogva, amikor a 
Bizottság eligazítást tart a független szakértőknek, és figyeljék meg az értékelő ülés minden 
szakaszát, akár az egy adott helyszínen vagy távmódszerrel hajtják végre azt. A megfigyelők 
megfigyelik a közmegegyezés elérésére irányuló folyamatot is, akár megbeszélés, akár 
elektronikus eszközök útján történik.  
 
A megfigyelőt nem jelölik ki, ha az közvetlen kapcsolatban áll a Bizottsággal vagy az EU más 
intézményével vagy testületével.  
 
A D mellékletben található az értékelési folyamat független megfigyelőire vonatkozó 
magatartási kódex, amely ismerteti a kiválasztási folyamatot, valamint profiljukat, 
szerepkörüket és feladataikat.  
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3. A pályázatok értékelése előtt  
 
3.1. Felhívás szándéknyilatkozat benyújtására  

 
A Bizottság, szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás útján, konzultálhat a kutatói 
közösséggel a pályázatkészítési hajlandóságról, továbbá a kutatási tevékenység 
valószínűsíthető céljairól és fontosságáról. A Bizottság a szándéknyilatkozatokat a 
munkaprogramok előkészítésére és céljaik meghatározására, továbbá a megvalósítást célzó 
pályázati felhívások érvényességi körének meghatározására használhatja fel.  
 
A szándéknyilatkozat benyújtása nem előfeltétele a jövőbeni pályázatokban való részvételnek, 
és garanciát sem jelent arra, hogy az alapján készülő jövőbeni pályázat kiválasztásra kerül.  
 
 
3.2. Pályázati felhívás  

A részvételi szabályok 9. cikk 2. pontjában említett egyedi támogatási cselekvések kivételével 
a pályázatok benyújtása a munkaprogramokban foglalt rendelkezések alapján, az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzétett pályázati felhívások feltételei szerint történik. A pályázati 
felhívás egy- vagy kétszakaszos benyújtási és értékelési eljárást tartalmazhat. Az utóbbi 
esetben kizárólag az első szakaszban pozitívan értékelt vázlatos pályázatok koordinátorait 
hívják fel arra, hogy a második szakaszban teljes pályázatot nyújtsanak be (részletesen lásd az 
E. mellékletet). 
 
 
3.3. Pályázat előtti ellenőrzések  

A Bizottság nem hivatalos, tanácsadó jellegű pályázat előtti ellenőrzési szolgáltatást ajánlhat 
fel egyes területeken a kutatóknak (különösképpen a KKV-kat érintő intézkedések esetében). 
Ennek célja, hogy tanácsot adjanak a lehetséges pályázóknak arról, hogy a pályázatok 
jogosultnak tűnnek-e és a felhívás érvényességi körén belül esnek-e. A pályázat előtti 
ellenőrzésekre vonatkozó eljárás részletezését az idevágó pályázati útmutató tartalmazza.  
 
 
3.4. Pályázatok benyújtása  

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett felhívásokban említettek szerint a pályázatok 
benyújtása a következő eljárásoknak megfelelően történik:  

• elektronikus pályázatként az internet-alapú elektronikus pályázat-benyújtási 
rendszeren (Electronic Proposal Submission System = EPSS11) keresztül; 

• vagy nyomtatott űrlapokon.  

 

                                                           
11 Az EPSS a pályázókat támogató eszköz pályázataik elektronikus kidolgozására és benyújtására.  

11. oldal  



Pályázat-értékelési és kiválasztási eljárások útmutatója  

A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy kizárólag elektronikus pályázatokra szűkítse le az 
egyes felhívásokra benyújtható anyagok formáját. Amennyiben így történik, kivételes esetben 
a koordinátor engedélyt kérhet a Bizottságtól a nyomtatott formában történő benyújtásra a 
felhívásban szereplő határidőt megelőzően. A nyomtatott pályázatok postai, futárral vagy 
személyesen történő kézbesítéssel nyújthatók be. A közvetett KTF-intézkedésekre cserélhető 
elektronikus tárolóeszközön (pl. CD-ROM, hajlékony lemez), e-mail vagy fax útján benyújtott 
pályázati verziók kizárásra kerülnek. A pályázatok benyújtására vonatkozó különféle eljárások 
részletezése a J. mellékletben található.  
 
Internet-alapú elő-regisztrációs szolgáltatás áll rendelkezésre minden felhívásnál. Az elő-
regisztráció nem jelent kötelezettségvállalást a pályázó számára, hogy pályázatot nyújtson be 
az elő-regisztrált témában. Az elő-regisztrációs információk, amelyek a pályázatok benyújtási 
határidejét megelőzően a Bizottság rendelkezésére állnak, kizárólag az értékelő ülések 
tervezéséhez kerül segédanyagként felhasználásra.  
 

A pályázatok megérkezésekor a Bizottság12 felbonthatja a pályázatokat tartalmazó csomagokat 
az adminisztratív részleteknek az adatbázisokba történő felvétele, valamint a kézhezvételi 
igazolás visszaküldése céljából. Az on-line, az EPPS útján benyújtott pályázatok esetében az 
állományok tartalmát a pályázat lezárását követően viszik be az adatbázisokba. A pályázatok 
tartalma kizárólag a határidő lejártát követően értékelhető vagy elemezhető (lásd azonban az 
F. mellékletet a folyamatosan nyitott pályázatokra vonatkozóan).  
 
Minden pályázatot mindenkor biztonságos körülmények között archiválnak. Ha már a 
továbbiakban nincs rájuk szükség, az eredetin és az archiválásra és / vagy auditálásra szolgáló 
példányokon kívül minden példányt megsemmisítenek.  
 
A meghallgatás tárgyát képező pályázatok kivételével (lásd a 4.5. pontot), az értékelés 
befejeztéig nincs a továbbiakban érintkezés a Bizottság és a pályázók között a pályázatuk 
tartalmát tekintve.  
 
3.5. A pályázat kézhezvételének nyugtázása  

A pályázat kézhezvételekor a Bizottság feljegyzi a kézhezvétel dátumát és időpontját. Ezt 
követően kézhezvételi igazolást küldenek a koordinátor részére e-mail, fax vagy postai úton, 
mely a következőket tartalmazza:  
 
- a pályázat címe, betűszavas rövidítése, a pályázat egyedi azonosítója (a pályázat száma); 
- a program és/vagy tevékenységi/kutatási terület elnevezése és a felhívás azonosítója, 

amelyre a pályázatot benyújtották;  
- az érkeztetés dátuma és időpontja. 
 
Az állandó pályázatok esetében, ahol az értékelő ülésekre megadott időpontokban kerül sor, a 
pályázatok érkeztetésére vonatkozó külön rendelkezések az F. mellékletben szerepelnek.  
 
 

                                                           
12 Vagy a Bizottság által az értékelő ülésekhez szükséges adminisztratív szolgáltatások nyújtására szerződött 
bármely alvállalkozó.  
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3.6. Jogosultság ellenőrzése  

A Bizottság ellenőrzi, hogy a pályázatok megfelelnek-e a felhívásban hivatkozott jogosultsági 
kritériumoknak. Ezeket a kritériumokat szigorúan alkalmazzák, és a jogosultnak nem 
minősülő pályázatokat kizárják az értékelésből. A jogosultság ellenőrzésére a pályázatok 
kézhezvételét követően kerül sor. Kétlépcsős pályázat-benyújtás esetén mindegyik szakaszban 
végeznek jogosultsági ellenőrzést.  
 
Jogosultsági űrlapot töltenek ki minden pályázatra vonatkozóan a pályázatban szereplő 
információk alapján. Amennyiben az értékelési fázis előtt, alatt vagy után kiderül, hogy a 
jogosultsági kritériumok közül egy vagy több nem teljesült, a pályázatot jogosulatlannak 
nyilvánítják és kivonják minden további vizsgálat alól. Amennyiben kétség merül fel a 
pályázat jogosultsága felől, a Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy folytassa az 
értékelést a jogosultságra vonatkozó végső döntésig. A pályázat értékelésének ténye ilyen 
körülmények között nem bizonyítja annak jogosultságát.  
 
Az alábbi jogosultsági kritériumokat ellenőrzik minden felhívásra beérkező pályázat esetében. 
Mind elektronikus, mind nyomtatott formában teljes pályázat kézhezvétele esetén csak az 
elektronikus példányt tekintik érvényesnek, és ebből készítenek további példányokat értékelés 
céljából.  
 
Kizárólag az alábbi kritériumok mindegyikének megfelelő pályázatok kerülnek értékelésre13,14: 
 
• a pályázat beérkezése a Bizottsághoz a felhívásban szereplő (nap, óra) határidőig vagy azt 

megelőzően, ha alkalmazható. (a pályázatok benyújtására vonatkozó további 
követelményeket lásd a J. mellékletben), 

 
• a résztvevők minimális száma a pályázati felhívásban említettek szerint,  
 
• a pályázat teljessége, vagyis legyen meg minden bekért adminisztratív űrlap, továbbá a 

pályázat ismertetése (N.B. a pályázatban szereplő információk teljességét a szakértők 
hivatottak ellenőrizni; a jogosultsági ellenőrzések kizárólag a pályázat megfelelő részeinek 
meglétére vonatkozik). 

 
Amennyiben ugyanabból a pályázatból több példány is beérkezik, csak a legutolsó teljes és 
jogosultságot élvező változatot értékelik.  
 
A Bizottság hozza meg a pályázat kizárására vonatkozó határozatot, ha az egy vagy több 
jogosultsági kritériumnak nem felel meg. Ez a döntés bármely megfelelő időpontban 
meghozható az értékelő ülések előtt, alatt vagy után, amikor a jogosulatlanság bizonyítást 
nyert.  
 
 
 

                                                           
13 Ezek a kritériumok a külön programhatározatban és / vagy a munkaprogramban szereplő további jogosultsági 
kritériumokkal egészíthetők ki.  
14 A részvételi szabályok 3. és 8. cikkének illetve 10. cikk 5. pontjának, továbbá a Közösség költségvetési 
rendelete 114. cikkének megfelelően az egyes résztvevők nem eshetnek az ott hivatkozott kizárási kritériumok 
hatálya alá. Ezeket a kritériumokat általában a tárgyalási szakaszban értékelik (lásd 6. pont).  
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4. A független szakértők általi értékelés  
 

Minden jogosultságot élvező pályázatot a Bizottság15 indokolt esetben független szakértők 
segítségével értékel, és megvizsgálja, hogy megfelel-e a pályázati kiírásra vonatkozó 
értékelési szempontoknak.  
 
 
4.1. A független szakértők általi értékelés áttekintése  

Minden értékelés több lépésből áll, függetlenül attól, hogy a folyamat egy- vagy kétlépcsős 
benyújtási eljárást feltételez16. 

1. lépés: A független szakértők tájékoztatása  
Minden független szakértő szóbeli vagy írásbeli tájékoztatásban részesül az értékelést 
megelőzően a Bizottság szolgálatának a pályázatért felelős képviselői részéről, hogy 
tájékoztatást kapjanak a megfontolás tárgyát képező kutatási terület általános értékelési 
irányelveiről és céljairól.  

2. lépés: A pályázatok egyéni értékelése  
Mindegyik pályázatot több szakértő külön-külön értékeli a vonatkozó szempontok alapján, és 
egyéni értékelő lapokat töltenek ki, melyeken az általuk adott osztályzatok és észrevételeik 
szerepelnek.  

3. lépés: Közmegegyezés  
Minden pályázatra vonatkozóan közmegegyezéses jelentés készül. Ez a jelentés hűen tükrözi a 
2. lépésben említett független szakértők nézeteit.  

4. lépés: Panel általi értékelés 
Szükség szerint panelvita hívható össze az adott területtel kapcsolatos közmegegyezéses 
jelentések, illetve osztályzatok vizsgálata és összehasonlítása, a pályázatok egymáshoz képest 
történő felülvizsgálata céljából, illetve konkrét esetekben (pl. egyező pontszámok esetén) a 
prioritási sorrendre vonatkozó javaslattétel és/vagy a pályázatok esetleges csoportosítása vagy 
kombinálása érdekében. A panelvita a pályázók meghallgatását is tartalmazhatja.  

 
 

                                                           
15 Kivételt képez az az eset, ha a koordinátor kifejezetten írásban kéri a pályázat visszavonását.  
16 Mivel az emberi erőforrás és mobilitási tevékenység alá többféle konkrét intézkedés tartozik, és mivel az új és 
kialakuló tudományok és technológiák tevékenység széleskörű tudományos és multidiszciplináris jelleggel bír, az 
e tevékenységek szerinti pályázatok értékelése eltérhet az itt ismertetett eljárásoktól – a további részleteket lásd a 
H. mellékletben.  
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4.2. Értékelési szempontok  

Számos értékelési szempont közös a hatodik keretprogramhoz tartozó minden program 
esetében és ezek a részvételi szabályokban (10. cikk) kerülnek megállapításra. A 
munkaprogramok és a pályázati kiírások határozzák meg – az alkalmazott eszközök jellegének 
vagy az KTF-tevékenység céljainak megfelelően –, hogy a Bizottság ezeket a szempontokat 
miként alkalmazza.  
 
Az értékeléskor alkalmazandó szempontok bármely egyéni értelmezése a munkaprogramban 
szerepel, különösen atekintetben, hogy hogyan értelmezhetők a megvizsgálandó kérdésekben. 
Mivel a hatodik keretprogram differenciált eszköztárat tartalmaz, ezek a kérdések különösen 
blokkokba csoportosíthatók, amelyek az összes eszköz esetében egységesnek szánt 
osztályozás17 alapját adják. Minden pályázati kiírás tartalmazza a megfelelő blokkokat és azok 
súlyozását, illetve küszöbértékeit.  
 
A pályázatokat minden körülmények között azon eszközhöz tartozó szempontok szerint 
értékelik, amelyre azokat benyújtották.  
 
Nyilvánvaló esetekben (például olyan pályázat, amely az adott kiírásban nyitva nem álló 
kutatási feladatot céloz meg) a pályázatot a Bizottság az érvényességi körön kívül esőnek 
nyilváníthatja anélkül, hogy szakértőkhöz utalná azt.  
 
Bármely közvetett intézkedésre vonatkozó pályázat, amely alapvető etikai elvekbe ütközik 
vagy nem teljesíti a kiírásban szereplő valamely feltételt, nem kerül kiválasztásra, és bármikor 
kizárható az értékelési és kiválasztási eljárásból. Emellett, amennyiben a pályázó bármilyen 
szabálytalanságot követett el valamely közvetett intézkedés alkalmazásában, bármikor 
kizárható az értékelési és kiválasztási eljárásból.  
 
Külön eljárásokat alkalmaznak mindazokra a pályázatokra, amelyek a kutatás etikai vetületét 
érintik. Ezeket a G. melléklet tartalmazza.  
 
 
4.3. A pályázatok osztályozása  

A bírálók megvizsgálják az értékelési szempontok egyes blokkjait alkotó egyedi kérdéseket, és 
általánosságban osztályozzák a blokkokat 0-tól 5-ig terjedő hatfokozatú skálán. Ebben a 
rendszerben a pontszámok az alábbiakat jelzik a vizsgált blokkra vonatkozóan:  
 
 
   0 - a pályázat nem vonatkozik a vizsgált kérdésre vagy hiányzó, illetve hiányos információk 

miatt nem bírálható el a szempont szerint  
   1 - gyenge  
   2 - kielégítő  
   3 - jó  
   4 - nagyon jó  
   5 - kiváló  
 
 
                                                           
17 A ”szempont-blokk” a munkaprogram mellékletében szereplő fő számozott címsorokra utal, amelyek alatt több 
kérdés van csoportosítva.  
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Amennyiben indokolt, fél osztályzatok is adhatók. Amennyiben helyénvaló, a bírálókat arra is 
felkérhetik, hogy a szempontok blokkjait alkotó egyes kérdéseket külön-külön is osztályozzák. 
Kizárólag a szempont-blokkokra adott osztályzatokat veszik figyelembe (a megfelelő 
súlyozások alkalmazása után) a pályázat átfogó osztályozása szempontjából.  
 
A fentiekben ismertetett eljárás egyik jellemzője, hogy a bírálóknak lehetősége nyílik arra, 
hogy a szempontok blokkjait alkotó egyes kérdésekre reflektáljanak. Mivel a pályázatok végső 
értékelése során kizárólag a szempontok blokkjaira vonatkozó osztályzatokat veszik 
figyelembe, a bírálókat arra ösztönzik, hogy az „átfogó képet tekintsék”, és a pályázatot 
inkább e fontos kritérium-blokkok szerint átfogóan pontozzák, ne csupán összeadják az egyes 
kérdésekre adott osztályzatokat egyfajta „mechanikus” folyamat során.  
 
 
4.4. Küszöbértékek és súlyozások  

• küszöbértékek  
 
Küszöbértékek állíthatók fel a szempont-blokkok egyikére-másikára vagy mindegyikére 
vonatkozóan oly módon, hogy a küszöbértéket jelentő osztályzatot el nem érő pályázatokat 
elutasítják. Emellett általános küszöbérték is megállapítható. Az egyes szempont-blokkokra 
alkalmazandó küszöbértékek és az esetleges általános küszöbérték is szerepel a kiírásban.  
 
Amennyiben a pályázat nem éri el a küszöbértéket valamelyik szempont-blokk esetében, a 
pályázat értékelése megszakítható. Az indoklás részletezése a közmegegyezéses jelentésben 
szerepel.  

Úgy is lehet határozni, hogy több lépésre bontják az értékelést, így lehetőség nyílik arra, hogy 
a különféle szempontokat más-más szakértő vizsgálja. Ha az értékelést több egymást követő 
lépésben végzik, a küszöbértéket el nem érő pályázat nem mehet tovább a következő lépésre. 
Ezek a pályázatok azonnal elutasítottnak nyilváníthatók.  
 
• súlyozások  

 
Az eszközök és a kiírás speciális jellegének megfelelően a szempontok blokkjai súlyozhatók. 
Az egyes szempont-blokkokra vonatkozó súlyozást a kiírás tartalmazza.  
 

 

4.5. A pályázatok értékelésének részletes leírása a független szakértők 
részéről  

A független szakértők felkérhetők arra, hogy az értékelést részben vagy egészében otthon 
vagy munkahelyükön (távértékelés), illetve a Bizottság hivatalos helyiségeiben végezzék el. A 
pályázatok távértékelése általában arra szolgál, hogy az egyes szakértők külön elolvashassák 
és értékelhessék a pályázatokat. Az I. melléklet a távértékelés során alkalmazandó eljárásokkal 
foglalkozik. A Bizottság emellett kétlépcsős benyújtási és értékelési eljárást is választhat. Az 
E. melléklet részletezi az ilyen esetben követendő eljárásokat.  
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1. lépés: A független szakértők tájékoztatása  
 
A Bizottság a felelős a független szakértők tájékoztatásáért az értékelő üléseket megelőzően. 
Ebből a célból útmutató jegyzeteket bocsátanak a bírálók rendelkezésére, melyeket 
megküldenek a szakértőknek az értékelés előtt, és a világhálón is elérhetővé teszik azokat. A 
szakértők tájékoztatása kiterjed az értékelési folyamatokra és eljárásokra továbbá az 
alkalmazandó értékelési szempontokra, valamint a vizsgált kutatási terület célkitűzéseire. 
Távértékelés esetén szoros kapcsolatot tartanak az egyes szakértőkkel, hogy segítsék őket, ha 
kérdésük merül fel. Külön figyelmet szentelnek a horizontális kérdések kezelésének (pl. 
nemek, oktatás, társadalmi vonatkozások stb.) a pályázatok értékelése során. 

 

2. lépés: A pályázatok egyéni értékelése  
Az értékelés kezdeti szakaszában mindegyik szakértő egymástól függetlenül dolgozik: a 
szempontok minden blokkjára vonatkozóan osztályzatokat ad és észrevételeket tesz, továbbá a 
munkaprogramban / felhívásban leírtak szerint foglalkozik a horizontális kérdésekkel.  

 
• Az osztályozás indoklása  
 
A szakértők kötelesek megjegyzéseket fűzni mindegyik osztályzatukhoz olyan formában, 
hogy azok alkalmasak legyenek a pályázóknak adandó visszajelzésre. Ezek az észrevételek 
összhangban kell hogy álljanak az adott osztályzattal. Ezek az észrevételek inputként 
szolgálnak az esetleges közmegegyezésre irányuló vitához és a kapcsolódó közmegegyezéses 
jelentéshez.  
 
• Az egyéni értékelés eredménye  
 
A független szakértő aláírásával ellátott egyéni értékelés benyújtása zárja le a szakértő egyéni 
olvasását és felmérését. Távértékelés esetén az eredményeket postai vagy elektronikus úton 
juttatják el a Bizottság részére. Általánosságban az értékelési folyamat során a szakértő 
aláírása a megfelelő elektronikus kóddal helyettesíthető. Értékelő lapja a továbbiakban nem 
módosítható.  
 
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a szakértőket csupán az egyéni távértékelésre kérik fel. 
Ebben az esetben egyéni értékelő lapjaikat továbbítják a közmegegyezéses fázisban (lásd 
alább) részt vevő szakértőknek, hogy figyelembe vehessék azokat a közmegegyezéses jelentés 
készítése során.  
 

3. lépés: Közmegegyezés  
Miután mindazok a bírálók, akiknek kiadták az adott pályázatot, elkészítették egyéni 
értékelésüket, közmegegyezéses megbeszélés hívható össze a megítélt osztályzatok 
megvitatása céljából. Bizonyos esetekben (pl. teljes közmegegyezés minden bíráló 
vonatkozásában) előfordulhat, hogy nem szükséges közmegegyezéses megbeszélést 
összehívni. Távértékelés esetén a közmegegyezés távolsági úton (pl. elektronikusan) is 
kivitelezhető.  
 
 
• Közmegegyezéses osztályzatok  
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A szakértők megpróbálnak megállapodni egy közmegegyezéses osztályzatban az egyes 
szempont-blokkokra vonatkozóan. Olyan megjegyzésekkel indokolják osztályzataikat, 
amelyek megfelelő visszajelzést jelentenek a pályázati koordinátor számára, és átfogó 
közmegegyezéses jelentésben állapodnak meg, amelyet aláírásukkal látnak el.  
 
Amikor szükséges és a szakértők között folyó megbeszélés megkönnyítése érdekében a 
Bizottság tisztségviselője, aki a csoport moderátoraként működik közre, kijelölheti valamelyik 
szakértőt a pályázat „referenseként”. A pályázat referense a felelős az egyes szakértők 
nézeteinek összehangolásáért, a megbeszélés kezdeményezéséért és a közmegegyezéses 
jelentés megfogalmazásáért.  
 
Amennyiben a közmegegyezéses megbeszélés folyamán lehetetlennek bizonyul, hogy minden 
szakértő közös álláspontra jusson a pályázat bármely konkrét aspektusát illetően, a 
Bizottságnak az értékelésért felelős tisztviselője 3 további független szakértőt kérhet fel a 
pályázat vizsgálatára.  
 
• A közmegegyezés eredménye  

 
A közmegegyezéses lépés eredménye a közmegegyezéses jelentés, melyet minden független 
szakértő, de legalább a referens, egy másik független szakértő és a moderátor aláírásával lát el. 
A Bizottság moderátorként közreműködő tisztségviselője a felelős annak biztosításáért, hogy a 
közmegegyezéses jelentés hűen tükrözze az egyéni értékeléseket és / vagy az elért 
közmegegyezést. Amennyiben lehetetlen a közmegegyezést elérni, a jelentés a független 
szakértők többségének véleményét vázolja, de említést tesz az egyes szakértő(k) eltérő 
nézeteiről is.  
 
Az aláírt közmegegyezéses jelentés benyújtása zárja le a közmegegyezéses megbeszélést.  
 
• Az újból benyújtott pályázatok értékelése  

 
A korábban már benyújtott, ám a Bizottság által elutasított pályázatok esetén a Bizottság 
moderátorként közreműködő tisztségviselője a szakértők rendelkezésére bocsáthatja a korábbi 
értékelésre vonatkozó összefoglaló jelentéseket, miután a közmegegyezéses megbeszélés 
lezajlott, és megállapodás született a közmegegyezéses jelentés átfogó észrevételeiről. 
Amennyiben szükséges, a szakértőket fel lehet kérni arra, hogy további indoklást nyújtsanak a 
két jelentésben szereplő megjegyzések és / vagy osztályzatok közötti eltérésekre vonatkozóan.  
 

4. lépés: Panel általi értékelés  
A felhívás jellegétől és az arra benyújtott pályázatok számától függően esetlegesen 
megszervezhető, hogy egy adott terület összes szakértője megvizsgálja az illető területre 
vonatkozóan benyújtott összes pályázatot, és azok végső értékelését a közmegegyezéses 
jelentések készítésével egyidőben végezzék. Az is szükségessé válhat, hogy még egy panelt 
hívjanak össze erre a feladatra. A konkrét körülmények határozzák meg, hogy milyen 
gyakorlati megoldással jutnak el a szakértők végső ajánlásukig. A pályázat végső pontszámát 
az egyes szempont-blokkok súlyozott közmegegyezéses osztályzataiból származtatják.  
 

• A panel szerepe  
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Ha panelt hívnak össze a közmegegyezéses jelentések szövegezését követően, annak feladatai 
között szerepelhet azon pályázók meghallgatása, akiknek a pályázatai átjutottak a 
küszöbértékeken egy adott területen, valamint javaslatok készítése a pályázatok esetleges 
csoportosítására vagy kombinációjára és / vagy prioritási sorrendjére vonatkozóan. Ebből a 
célból a Bizottság kinevezhet egy szakértőt a panel elnökéül, hogy a panel munkájának 
előkészítésében segítséget nyújtson és elnököljön a megbeszéléseken. Panel-referens (aki 
maga a panel elnöke is lehet) is kijelölhető, hogy megfogalmazza a panel javaslatát. A 
Bizottság tisztviselője járhat el a panel moderátoraként. A Bizottság moderátorának szerepe, 
hogy biztosítsa a pályázatok méltányos és egyenlő kezelését a panel megbeszélések során.  
 

• A pályázók meghallgatása  
 
A pályázókkal meghallgatások vagy interjúk szervezhetők, főként a kiválósági hálózatokra és 
az integrált projektekre benyújtott pályázatok esetében, a panel mérlegelési folyamatának 
részeként. Ahol ez a lehetőség alkalmazásra kerül, egy adott eszközre beadott összes olyan 
pályázat pályázói képviselőit meghallgatásra hívják, mely pályázatok megfeleltek az előírt 
küszöbértékeknek. A meghallgatások inputot jelentenek a pályázatok további tisztázásához, 
valamint ahhoz, hogy a panel kialakíthassa végső rangsorolását és osztályzatait a pályázatokat 
illetően. Céljuk, hogy javítsák a pályázatnak a független szakértők általi átlátását, magát a 
pályázatot azonban semmiképpen nem módosíthatják, illetve tökéletesíthetik. Így a pályázókat 
nem arra kérik fel, hogy mutassák be pályázatukat, hanem arra, hogy a részükre előre feltett 
kérdésekre magyarázatokat és felvilágosításokat adjanak.  
Az egyes pályázatok alapján felmerülő, speciális szakértelmet igénylő kérdésekkel úgy is lehet 
foglalkozni, hogy a pályázatok meghallgatásaira esetenként még egy szakértőt meghívnak. 
Ebben az esetben a külön szakértők meghívásának célja nem a pályázat egészére, hanem 
kizárólag szakterületükre vonatkozó észrevételeik megtétele. 
 
Amennyiben egy pályázatot benyújtó konzorcium nem jelenik meg a meghallgatáson, ám 
írásban választ ad a részére elküldött kérdésekre, írásos válaszaikat figyelembe veszik. 
Amennyiben a konzorcium nem válaszol a kérdésekre és nem is jelenik meg a 
meghallgatáson, a panel csupán az eredetileg benyújtott anyag alapján jut el a pályázat végső 
pontozásáig és észrevételezéséig.  
 

• A közmegegyezéses jelentések összehasonlítása  
 
A panel megvizsgálhatja és összehasonlíthatja a pályázatokra vonatkozó közmegegyezéses 
jelentéseket az egyes közmegegyezéses megbeszéléseken adott osztályzatok 
következetességének ellenőrzése, és amennyiben szükséges, új osztályzatok ajánlása céljából.  
 
Különösen a kezdeti vizsgálatot követően ugyanolyan osztályzatot kapott pályázatokat 
vizsgálják meg újból a prioritási sorrendre vonatkozó javaslattétel tekintetében, amennyiben 
ez kivitelezhető és indokolt.  
 

• A pályázatok csoportosítása  
 
A végső vizsgálatot végző szakértői panel(ek) további feladata, hogy felülvizsgálják a legjobb 
minőségűnek tartott pályázatokat, és ahol alkalmazható, tegyenek javaslatot a pályázatok 
nagyobb projektekké vagy projektcsoportokká történő lehetséges csoportosítására vagy 
kombinálására.  

 
• A panel megbeszélés eredménye  
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A panel megbeszélés eredménye (a pályázók meghallgatásának figyelembe vételével, 
amennyiben ez megtörtént) a panel jelentése, amelyben a panelnak az alábbiakra vonatkozó 
megfontolásai szerepelnek:  
 
• Az egyes pályázatok értékelésére vonatkozó összefoglaló jelentés;  
• A küszöbértékeket meghaladó pályázatok esetleges listája, mely végső osztályzatot 

tartalmaz minden, a küszöbértékeket meghaladó pályázatra vonatkozóan, továbbá a panel 
prioritási sorrendre vonatkozó ajánlásait.  

 
A panel jelentését minimum három szakértő írja alá, beleértve a panel referensét, majd a panel 
elnöke berekeszti a panel megbeszélést.  
 
A panel jelentését úgy kell írni, hogy az képviselje a független szakértőknek a Bizottsághoz 
intézett javaslatát. A panel jelentése különösképpen kiemeli azokat a pályázatokat, amelyek 
külön figyelmet igényelnek akár a felvetett etikai kérdések jelentősége, akár az etikai kérdések 
kezelési módjának nem megfelelő volta miatt.  
 

 

4.6. Visszajelzés a pályázóknak  

Minden egyes pályázat koordinátora kézhezveszi az értékelésre vonatkozó összefoglaló 
jelentést (evaluation summary report = ESR). Az ESR tükrözi a független szakértők közötti 
közmegegyezést, továbbá a panel eredményeit (észrevételek és osztályzatok útján) minden 
egyes szempont-blokkra vonatkozóan, valamint átfogó észrevételeket (beleértve a módosítási 
javaslatokat – és kivételes esetben – a más pályázatokkal való csoportosítás / fúzió 
lehetőségeit) és a pályázat végső teljes pontszámát. A feljegyzett észrevételek elégséges és 
világos indoklással kell, hogy szolgáljanak a pontszámokkal kapcsolatban, magas pontszámú 
pályázatok esetében pedig módosítási javaslatokkal is, amennyiben a pályázatot visszatartják 
tárgyalás céljából.  
 
A valamely értékelési küszöböt el nem érő és emiatt elutasított pályázat esetén az ESR-ben 
szereplő megjegyzések csak az elutasítást okozó küszöbpont előtt vizsgált kritériumok 
tekintetében teljesek.  
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5. Az értékelés véglegesítése  
 
Ebben a fázisban a Bizottság szolgálatai átvizsgálják a független szakértők általi értékelés 
eredményeit; e szakértők tanácsai alapján értékelik a pályázatokat, majd elkészítik a végső 
értékelési eredményeket.  
 
5.1. A Bizottság rangsorolt listája  

A Bizottság szolgálatai végső listá(ka)t állítanak össze az összes értékelt pályázatról, amely 
teljesítette az előírt küszöbértékeket, amennyiben alkalmazható, prioritási sorrendben. 
Körültekintően figyelembe veszik a kapott osztályzatokat és a független szakértők tanácsait a 
pályázatok prioritási sorrendjét illetően.  
 
A végső rangsorolt lista összeállításakor a Bizottság szolgálatai a program prioritásait is 
mérlegelik (például a program célkitűzéseinek lefedését), a pályázatok összeegyeztethetőségét 
a közösségi politika célkitűzéseivel és a rendelkezésre álló költségvetéssel.  
 
Minden esetben a végső rangsorolás kialakításának teljes írásos indoklását a Bizottság 
szolgálatai a végső rangsorolt lista elkészültével egyidőben elkészítik. Egy adott pályázat 
rangsorolása rendelkezhet a megtárgyalására vonatkozó feltételekről, pl. a költségvetés 
kiigazításáról, a tartalomról, a más pályázatokkal való egyesítésről, vagy egy bizonyos 
mérföldkőig történő finanszírozásról kiegészítő támogatás lehetőségével egy későbbi pályázati 
kiírást követően.  
 
5.2. A Bizottság tartaléklistája  

A tárgyalás céljából visszatartott pályázatok listája figyelembe veszi a rendelkezésre álló 
költségvetést (amely a pályázati felhívásban szerepel). Amennyiben szükséges, bizonyos 
számú pályázatot tartalékban tartanak arra az esetre, ha a projektekre vonatkozó tárgyalások 
meghiúsulnának, egyes pályázatok visszavonásra kerülnének és / vagy megtakarításokra volna 
szükség a szerződések tárgyalásakor.  
 
A tartalékban tartott pályázatok koordinátorai visszaigazolást kapnak, hogy szerződéskötésre 
irányuló tárgyalásokra kerülhet sor, ám csak akkor, ha további támogatás áll rendelkezésre. Ez 
a visszaigazolás tartalmazhat olyan időpont-megjelölést is, ami után már nem valószínű, hogy 
tárgyalási ajánlatra kerül sor.  
 
Miután egy adott felhívásra szánt költségvetés felhasználásra került, a „tartalékból” 
esetlegesen visszamaradt pályázatokat, amelyek finanszírozására már nem volt lehetőség, a 
Bizottság határozatával elutasítja és tájékoztatja a koordinátorokat.  
 
5.3. A Bizottság elutasító határozatai  

A Bizottság elutasító határozata(i) azokra a pályázatokra vonatkozik/vonatkoznak, amelyeket 
nem találtak jogosultnak (ha azok esetében még nem született elutasító határozat – lásd 3.6. 
rész), vagy amelyek az érvényességi körön kívül esnek, nem teljesítik az értékelési 
szempontok egyedi küszöbértékeit vagy az előírt általános küszöböt, amely a pályázat 
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figyelembe vételéhez szükséges, illetve azokra, amelyek – mivel egy bizonyos rangsorolási 
szint alá esnek – költségvetési okokból nem finanszírozhatók. A Bizottság továbbá fenntartja 
magának a jogot, hogy az adott rangsorolást el nem érő pályázatokat – a független szakértők 
ajánlásai ellenére - elutasítsa, ha úgy tekinti, hogy a minőségi szint (a küszöbszintre vagy a 
költségvetés rendelkezésre állására való tekintet nélkül) nem megfelelő.  
 
Az elutasító határozatot követően az elutasított pályázatok koordinátorait haladéktalanul 
írásban értesítik a Bizottság határozatáról. A tájékoztató levél tartalmazza az elutasítás 
indokainak magyarázatát is.  
 
5.5. Jelentés az értékelési folyamatról  

Minden értékelő ülést követően a Bizottság átfogó jelentést készít, amelyet a programbizottság 
rendelkezésére bocsát. A jelentés általános statisztikai részleteket közöl a beérkezett 
pályázatokról (szám, prioritással kezelt témák, pályázói kategóriák és igényelt költségvetés), 
az értékelés menetéről, valamint a független szakértőkről (számuk, a képviselt tudományágak, 
állampolgárságuk, nemük).  
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6. Tárgyalások és a pályázatok kiválasztása  
 
6.1. A pályázatokra vonatkozó tárgyalások  

Közvetlenül azután, hogy a Bizottság szolgálatai elkészítették a rangsorolt listát, a 
visszautasításra nem kerülő, finanszírozható pályázatok koordinátorait felhívják a tárgyalások 
megkezdésére. Az ESR mellett a pályázókat arra kérhetik, hogy további adminisztratív 
tájékoztatást nyújtsanak a projektszerződés elkészítéséhez, illetve hogy vegyék figyelembe az 
átdolgozott munkaprogramban az értékelés során esetlegesen javasolt technikai 
változtatásokat. Határidő szabható meg a további információk megadására vagy a kiigazításra 
vonatkozó kérés megválaszolására, amelynek leteltével – amennyiben az információk nem 
érkeznek meg – a Bizottság leállítja a szerződés-előkészítésre vonatkozó megbeszéléseket és 
elutasítja az adott pályázatot.  
 
A tárgyalások a pályázat bármely tudományos, jogi vagy pénzügyi aspektusát érinthetik, 
egyrészt a független szakértők megjegyzései alapján, másrészt a rangsorolási fázisban 
figyelembe vett bármely más kérdés alapján. A tudományos aspektusok különösen a Bizottság 
értékeléséből és / vagy más előírásaiból eredő átdolgozásait és kiigazításait fedik. A jogi 
aspektusok magukban foglalják a projekthez előírt különös szerződéses kikötések vagy 
feltételek felülvizsgálatát, valamint a végső szerződés kidolgozásához kapcsolódó egyéb 
aspektusokat (így például a projekt kezdőnapja, a jelentések időrendje – különös tekintettel az 
audit igazolásokra és egyéb jogi követelményekre). A pénzügyi aspektusok az EK-
hozzájárulásra vonatkozó tárgyalásokat érintik, a kezdeti előfinanszírozás összegét, a 
jelentéstétel és a kifizetések időrendjét, és – amennyiben szükséges – a Bizottság által 
esetlegesen kért pénzügyi biztosítékot.  
 
A költségvetési rendelet18 előírja a jövőbeni szerződő felek számára annak igazolását, hogy 
nincsenek az alább felsorolt helyzetek egyikében sem:  
 
(a) csődeljárás vagy felszámolás alatt állnak, bíróság irányítja az ügyeiket, hitelezőikkel 
megállapodást kötöttek, felfüggesztették üzleti tevékenységüket, eljárás van folyamatban 
ellenük ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, vagy bármilyen ennek megfelelő helyzetben 
vannak a nemzeti törvényekben vagy jogszabályokban meghatározott hasonló eljárásból 
kifolyólag;  
(b) jogerős ítélettel bűnösnek nyilvánították őket szakmai vétség körében elkövetett bűn miatt;  
(c) a szerződő hatóság által igazolhatóan - bármilyen módon - bizonyítást nyer, hogy súlyos 
szakmai vétséget követtek el;  
(d) nem teljesítették társadalombiztosítási hozzájárulás- vagy adófizetési kötelezettségeiket a 
bejegyzett székhelyük szerinti ország, a szerződő hatóság országa, vagy a szerződés teljesítési 
helyszíne szerinti ország jogszabályainak megfelelően;  
(e) jogerős ítéletet hoztak ellenük csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, vagy a 
Közösség pénzügyi érdekeivel ellentétes egyéb törvénytelen cselekedet miatt;  
(f) A közösségi költségvetésből finanszírozott más közbeszerzési vagy támogatás nyújtására 
vonatkozó eljárást követően – a vonatkozó nyilatkozat értelmében – súlyos szerződésszegést 
követtek el, mivel nem teljesítették szerződéses kötelezettségeiket.  
 

                                                           
18 114. és 93. cikk 
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Bármely lehetséges szerződő fél, amely nem tudja igazolni, hogy a fenti helyzetek egyik sem 
vonatkozik rá, kizárásra kerül bármely jövőbeni szerződésben való részvételből.  
 
Továbbá, azok a lehetséges szerződő felek, akiknél összeférhetetlenség lép fel vagy hamis 
állítás gyanúja nyer bizonyítást a szerződéskötési eljárásban való részvétel feltételeként a 
szerződő hatóság által kért információk szolgáltatásában, illetőleg nem kerülnek benyújtásra 
ezek az információk, kizárásra kerülnek bármely jövőbeni szerződésben való részvételből.19

 
Az a lehetséges szerződő fél, aki szabálytalanságot követett el a keretprogramok alá tartozó 
bármely más közvetett intézkedés végrehajtásában, bármikor kizárható a kiválasztási 
eljárásból az arányosság elvének figyelembe vételével. Az alapvető etikai elvekbe ütköző vagy 
a munkaprogramban illetve a pályázati felhívásban foglalt feltételeket nem teljesítő pályázat 
nem kerül kiválasztásra.20

 
A projektek csoportosítására / koordinálására és / vagy egyesítésére irányuló intézkedésekkel, 
valamint az egyedi kizárási szempontok és az etikai kérdések tisztázásával is (az etikai 
felülvizsgálati eljárások részletezését lásd a G. mellékletben) is ebben a fázisban foglalkoznak. 
 
Amennyiben bármely pályázóval lehetetlennek bizonyul a megállapodás megkötése a 
Bizottság által megszabott ésszerű határidőn belül, a szerződés előkészítésére irányuló 
tárgyalások megszakíthatók és a pályázat a Bizottság határozatával elutasítható.  
 
A tartaléklistás pályázatokra vonatkozó tárgyalások akkor kezdődhetnek meg, ha már világos, 
elegendő költségvetés áll rendelkezésre egy vagy több tartaléklistás projekt támogatásához. A 
rendelkezésre álló költségvetéstől függően a tárgyalásokat a tartaléklista elején található 
pályázatokkal kell kezdeni, a végső rangsorolási sorrendben.  
 
 
6.2. A pályázatok kiválasztása  

Amennyiben a tárgyalások sikerre vezetnek, vagyis miután a szerződés részleteit 
véglegesítették a pályázókkal és elvégeztek minden szükséges ellenőrzést, a Bizottság 
kiválasztja a pályázatot támogatásra, saját belső eljárásait és a külön programhatározatban 
foglalt eljárást követően. Miután a Bizottság végrehajtotta saját belső pénzügyi és jogi 
eljárásait és meghozta a kiválasztásra vonatkozó döntést, szerződést köthet a koordinátorral és 
az egyéb szerződő felekkel.  

                                                           
19 költségvetési rendelet 114. és 94. cikk  
20 részvételi szabályok, 10. cikk 5. pont  
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Mellékletek 
 
 

25. oldal  



Pályázat-értékelési és kiválasztási eljárások útmutatója  

A. Melléklet 
Független Szakértő Megbízólevele 

 
 
[város], [dátum] 
Ad 
CPU 
 
(…szakértő neve…) 
(…funkció…) 
(…teljes cím…) 
 
 
 
KINEVEZÉSI LEVÉL 
(…levél iktatószáma…) 
 

 
Tárgy : [Felhívás azonosítója … ][a program vagy prioritás neve]  
 
 
Tisztelt [(…szakértő neve…) Úr/Úrhölgy]! 
 
 
Az Európai Unió képviseletében az Európai Bizottság szeretne köszönetet mondani Önnek 
azért, hogy vállalta a fent említett felhívás[ok]ra [az Európai Közösségnek az Európai Kutatási 
Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai fejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hatodik keretprogramja21] [az Európai Atomenergia 
Közösségnek (Euratom) az Európai Kutatási Térség létrehozására irányuló nukleáris kutatási 
és képzési tevékenységek hatodik keretprogramja22] beérkezett pályázatok értékelő ülései 
során a független szakértőként történő részvételt, és hogy vállalta ez ügyben a 
segítségnyújtást. 
 
A munka leírása 
 
Az értékelési munka körébe tartozik a benyújtott pályázatokra vonatkozó ajánlások 
kialakítása, annak érdekében, hogy a Bizottság által megadott iránymutatásokkal összhangban 
a program célkitűzéseinek optimális megvalósulása felé tereljük a kutatást. Önnek pártatlanul, 
teljesen független és titoktartó módon, személyesen kell eljárnia, szakmai ismereteit, tudását 
és a szakmai etikát legjobb tudása szerint kell alkalmaznia, a Bizottság által meghatározott 
iránymutatásokkal és menetrenddel összhangban. Meg kell adnia a Bizottságnak az általa az 
értékelés kezeléséhez kért bármilyen információt. Az értékelési munkához nyomtatványokat 
kell kitöltenie és véleményeznie kell a pályázatokat, ezeket a Bizottságnak kell benyújtani. 
Emellett előfordulhat, hogy közmegegyezéses megbeszéléseken vagy szakértői bizottságok 
ülésein előadóként vagy levezető elnökként kell eljárnia. 

                                                           
21 HL L 232. szám, 2002.08.29., 1. o. 
22 HL L 232. szám, 2002.08.29., 34. o. 
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Az értékelési napok 
 
[Alternatíva: KÖZPONTI értékelés] 
 
[E célból az Európai Bizottság felkéri Önt a (…cím…) (…dátum beírása…) és (… dátum 
beírása…) között megrendezendő értékelő üléseken való részvételre. Ha bármilyen okból nem 
tud megjelenni a jelzett napok valamelyikén vagy egyikén sem, kérjük, haladéktalanul keresse 
meg a Bizottság szolgálatait. A Bizottság előzetes írásos jóváhagyása nélkül a feladatot nem 
delegálhatja és helyettest nem állíthat az ismertetett munkára.] 
 
[Alternatíva: TÁVértékelés] 
 
[E célból az értékelési munkát (…dátum beírása…) és (…dátum beírása…) között otthon 
vagy saját munkahelyén kell elvégeznie. [Kezdő tájékoztató ülésre (…dátum beírása…) kerül 
sor a (…helyszín beírása…).] Ha bármilyen okból nem tudja vállalni a feladatokat a jelzett 
napok valamelyikén vagy egyikén sem, kérjük, haladéktalanul keresse meg a Bizottság 
szolgálatait. A Bizottság előzetes írásos jóváhagyása nélkül a feladatot nem delegálhatja és 
helyettest nem állíthat az ismertetett munkára. 
Az Önre bízott munkához a megfelelő értékelő nyomtatványokat és véleményeket annak a 
bizottsági tisztviselőnek kell benyújtani, akinek a neve e levél végén szerepel [(…dátum 
beírása…)ig bezárólag] [az értékelendő pályázat(ok) kézhezvételét követően (…napok 
számának beszúrása…) napon belül]. Ha eddig az időpontig nem nyújtja be az összes 
megfelelő nyomtatványt és véleményt, a Bizottság fenntartja a jogot, hogy nem, vagy csak 
részben fizeti ki az alábbiakban ismertetett egyösszegű díjat.] 
 
[Alternatíva: TÁV- + KÖZPONTI értékelés (távbíráló – aki a központi értékelő ülésen is részt 
vehet] 
 
[E célból az értékelési munkát (…dátum beírása…) és (…dátum beírása…) között otthon 
vagy saját munkahelyén kell elvégeznie. A távértékelés elvégzését követően meghívjuk a 
(…cím…) (…dátum beírása…) és (…dátum beírása…) között sorra kerülő értékelő ülésekre 
(központi értékelés) .[ Induló tájékoztató ülésre (…dátum beírása…) kerül sor a (…helyszín 
beírása…).]  Ha bármilyen okból nem tudja vállalni a feladatokat vagy nem tud megjelenni a 
javasolt napok valamelyikén vagy egyikén sem, kérjük, haladéktalanul keresse meg a Bizottság 
szolgálatait. A Bizottság előzetes írásos jóváhagyása nélkül a feladatot nem delegálhatja és 
helyettest nem állíthat az ismertetett munkára.] 
Az Önre bízott munkához a megfelelő értékelő nyomtatványokat és véleményeket annak a 
bizottsági tisztviselőnek kell benyújtani, akinek a neve e levél végén szerepel [(…dátum 
beírása…)ig bezárólag] [az értékelendő pályázat(ok) kézhezvételét követően (…napok 
számának beszúrása…) napon belül]. Ha eddig az időpontig nem nyújtja be az összes 
megfelelő nyomtatványt és véleményt, a Bizottság fenntartja a jogot, hogy nem, vagy csak 
részben fizeti ki az alábbiakban ismertetett egyösszegű díjat.] 
 
A „részvételi szabályok”23 szerint a Bizottságnak kerülnie kell minden olyan üggyel 
kapcsolatos összeférhetetlenségi helyzetet, amelyről Önnek véleményt kell mondania. E célból 
a Bizottság előírja olyan nyilatkozat aláírását, amely szerint 

                                                           
23  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2321/2002/EK rendelete az Európai Közösség 

hatodik keretprogramjának (2002-2006) végrehajtása tekintetében a vállalkozások, kutatóközpontok és 
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(a) feladatai megkezdése idején ilyen összeférhetetlenség nem áll fenn és  
 
(b) amennyiben feladatai teljesítése során ilyen helyzet merül fel, haladéktalanul 

tájékoztatja a Bizottságot. 
 
Ezen túlmenően az e levél I. mellékletében szereplő magatartási kódexnek megfelelően 
köteles eljárni, [Alternatíva : KÖZPONTI értékelés] [továbbá az értékelő ülés kezdete előtt 
alá kell írnia ezt a megbízólevelet és az e levél II. mellékletében szereplő összeférhetetlenségi 
és titoktartási nyilatkozatot.] [Alternatíva : TÁV értékelés és TÁV- + KÖZPONTI Értékelés] 
[továbbá ezt a megbízólevelet, és e levél II. mellékletében szereplő összeférhetetlenségi és 
titoktartási nyilatkozatot alá kell írnia és vissza kell küldenie a Bizottságnak, mielőtt kézhez 
kap bármely értékelendő pályázatot, valamint a fent említett első értékelési nap előtt]. 
Vállalnia kell, hogy az értékelő munka elvégzése során vagy az abból fakadó eredményekből 
tudomására jutó vagy tudomására hozott semmilyen tényt, információt, ismeretet, 
dokumentumot vagy egyéb dolgot nem használ fel és nem hoz senki más tudomására. 
 
Az értékelő munka teljesítése során Ön által hozott eredmények az Európai Közösség 
tulajdonát képezik, amely saját belátása szerint használhatja fel azokat, kivéve az 
iparjogvédelmi vagy szellemi tulajdonjogokkal védett eredményeket.  
 
Kifizetések 
 
Amennyiben igényli, az Európai Bizottság szolgálatainak az értékelésben nyújtott segítséggel 
eltöltött minden egyes teljes munkanapért egyösszegű 450 euró kifizetését igényelheti. A 
teljes térítést a legközelebbi félnapra számítják ki. 
 
Ha ezt a kifizetést kívánja igényelni, megjegyezzük, hogy a (III. mellékletben csatolt) 
költségtérítési kérelmet feladatai befejezésétől számított legfeljebb 60 napon belül meg kell 
küldenie a Bizottságnak az igényelt költségekkel kapcsolatos összes alátámasztó bizonylattal 
együtt. Ha e határidőn belül nem nyújtja be a fenti dokumentumokat, a Bizottság úgy tekinti, 
hogy nem igényel kifizetést vagy költségtérítést. 
 
[Alternatíva :  KÖZPONTI és/vagy TÁV + KÖZPONTI értékelés]  
 
[Az utazási és megélhetési kiadásokat az V. mellékletben meghatározott, a Bizottságon belül 
hatályos rendelkezések alapján is téríthetik.] 
 
A költségtérítéshez ki kell tölteni és a Bizottságnak vissza kell küldeni a (jelen levél IV. 
mellékletében szereplő) banki formanyomtatványt, és meg kell jelölni a bankszámlaadatokat. 
 
A Bizottságnak nyújtott segítséggel töltött napok maximális száma nem haladhatja meg: 
 
[Alternatíva: KÖZPONTI értékelés] [(…Az X teljes napot plusz Z félnapot …) központi 
értékelés esetén.]. 

                                                                                                                                                                                      
egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályokról  (HL L 355. 
szám, 2002. december 30.).  
A TANÁCS 2002. november 5-i 2322/2002/EURATOM rendelete az Európai Atomenergia Közösség hatodik 
keretprogramjának (2002-2006) végrehajtásában a vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek 
részvételének szabályairól (HL L 355. szám, 2002. december 30). 
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[Alternatíva: TÁVértékelés] [(…Az X teljes napot plusz Z félnapot…) az otthoni vagy saját 
munkahelyen végzett értékelés esetében] [az e levél VII. mellékletében meghatározott fizetési 
ütemtervnek megfelelően meghatározva]. 
 
[Alternatíva: TÁV + KÖZPONTI értékelés] [(…Az X teljes napot plusz Z félnapot…) az 
otthon vagy saját munkahelyen végzett értékelés esetén] valamint [(…Az Y teljes napot plusz Z 
félnapot …) a központi értékelés esetén] [az e levél VII. mellékletében meghatározott fizetési 
ütemtervnek megfelelően meghatározva]. 
 
A Bizottság a végleges kifizetés teljesítésekor csak a Bizottság szolgálatainak teljesített 
tényleges segítségnyújtással töltött napok számát veszi figyelembe (a legközelebbi félnapra 
számítva). 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a költségigények csak az utazási és megélhetési költségekre 
vonatkoznak, az értékeléshez szükséges felszerelésekre vagy egyéb erőforrásokra nem. Az 
utazási költségek térítése a tényleges kiadásokon, a megélheti költségek napidíj átalányon 
alapulnak. 
 
[ALTERNATÍVA csak Oroszország és a FÁK, a MED, a DEV, és a Nyugat Balkán államai 
esetén] 
 
[A Bizottság az Ön kérésére a becsült összeg 40%-ának megfelelő előfinanszírozást (előleget) 
fizethet, amelyet az értékelési munka befejezésekor igényelhet. Ezt az előfinanszírozott 
összeget a későbbi kifizetések összegéből levonjuk. Ha ezt követően Ön bármilyen okból nem 
tölt több napot az előrelátott értékelési munkával, hangsúlyozzuk, hogy az Önnek kifizetett 
előfinanszírozást haladéktalanul vissza kell fizetni a Bizottságnak. Abban az esetben, ha az 
előfinanszírozott összeg meghaladja a ténylegesen értékelési munkával töltött napokra Önnek 
járó összeget, az előfinanszírozott összeg Önnek nem járó részét haladéktalanul vissza kell 
fizetni a Bizottságnak. 
 
Ha igényel ilyen előfinanszírozást, felhívjuk a figyelmet, hogy legalább (…napok számának 
beírása…) nappal az értékelő ülés fent említett kezdőnapja előtt meg kell küldenie a (VI. 
mellékletben szereplő) költség előfinanszírozási (előlegfizetési) kérelmet, valamint az aláírt 
megbízólevelet és a (II. mellékletben szereplő) összeférhetetlenségi és titoktartási 
nyilatkozatot ajánlott levélben vissza kell küldenie a bizottsági szolgálathoz.] 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy, minden kifizetéssel kapcsolatban, a fenti intézkedések Ön és a 
Bizottság között jönnek létre még akkor is, ha Ön valamely szervezet alkalmazottja. 
Bármilyen kifizetés végcéljával kapcsolatos külön megállapodás az Ön és az Ön 
munkáltatójának ügye; a Bizottság ebbe a megállapodásba nem avatkozik bele. 
 
Feltételek 
 
Megjegyezzük továbbá, hogy e megbízólevél és mellékleteinek elfogadásával Ön 
kötelezettséget vállal a Bizottságtól kapott bármilyen kifizetés, valamint a 
társadalombiztosítási ügyek és munkajog tekintetében a vonatkozó nemzeti jogszabályok 
(köztük az adózási ás ÁFA szabályok) betartására. Az illetékes nemzeti hatóságok kérésére a 
Bizottság tájékoztatást adhat számukra az Ön kötelezettségei teljesítéséért végrehajtott 
bármilyen kifizetésről. 
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Abban az esetben, ha az értékelési munka teljesítéséből fakadó kötelezettségei teljesítésében 
vagy a magatartási kódex feltételei vagy a titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozat 
tekintetében súlyos mulasztást követ el, a Bizottság bármikor hivatalos értesítés vagy 
bármiféle díjazás megfizetése nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti az Ön kinevezését. A 
kinevezés megszüntetése az értesítés kézhezvételének napján lép hatályba. 
 
A Bizottság fenntartja a jogot bármilyen teljesített kifizetés visszaigénylésére és a további 
értékelésből való kizárásra bármely szakértő tekintetében, aki a titoktartási és 
összeférhetetlenségi nyilatkozatból fakadó kötelezettségeit megszegte. 
 
Az Európai Bizottság az Ön által az értékelési munka teljesítése során elszenvedett semmilyen 
kárért nem felel semmilyen körülmények között vagy okok miatt. 
 
A jelen megbízólevél, a magatartási kódex és a titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozat 
rendelkezései nem keletkeztetnek munkaszerződést és a Bizottság nem köteles sérülés vagy 
betegség esetén semmiféle kompenzációt vagy díjazást fizetni Önnek. 
 
Az értékelési munka gyenge vagy egyéb teljesítése révén az Európai Bizottságnál felmerült 
bármilyen kárt Ön köteles megtéríteni, kivéve a vis maior esetét. 
 
A megállapodás érvényességére, alkalmazására vagy bármilyen értelmezésére vonatkozóan a 
Közösség és a szakértők között felmerülő jogviták eldöntésére az adott esettől függően az 
Elsőfokú Bíróság vagy az Európai Közösségek Bírósága rendelkezik kizárólagos hatáskörrel. 
E megállapodásra nézve [Belgium/Luxemburg] joga az irányadó. 
 
Munkájának elvégzésével kapcsolatos további tájékoztatást az Önnek átadandó Iránymutatás 
Bírálók számára vagy a következő honlapokon megtalálható Pályázat-értékelési és kiválasztási 
eljárások útmutatója (“Útmutató”) találnak: (…webcím beszúrása: 
http://www.cordis.lu/fp6/…).] 
 
A munkája teljesítésével kapcsolatos minden levelezést és az utazási és megélhetési költségek 
térítésével kapcsolatos minden bizonylatot szükség esetén a következő címre kell megküldeni: 
 

(…név…) 
Európai Bizottság 

(…hivatal…) 
B-1049 Brüsszel 

 
Tisztelettel: 
 
 
 
 
a Bizottság részéről:     
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Brüsszel, 
 
Alulírott megerősítem, hogy elfogadom a jelen megbízólevélben és mellékleteiben szereplő 
feltételeket. 
 
a szakértő részéről: 
 
 
 
 
Hely, dátum: 
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MELLÉKLETEK:  
 
I. MELLÉKLET: Bírálónak kijelölt független szakértők Magatartási kódexe (ld. az 

 Útmutató B Mellékletét) 
II. MELLÉKLET: Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 
  (N.B. ezt a nyilatkozatot az értékelő ülés kezdete előtt alá kell írni és be 

 kell nyújtani/vissza kell juttatni a Bizottságnak ) 
  (ld. az Útmutató C. Mellékletét) 
III. MELLÉKLET: Költségtérítési kérelem24  
IV. MELLÉKLET Banki nyomtatvány (pénzügyi azonosítás)25

V. MELLÉKLET: Költségtérítési szabályok és Napi ellátmány táblázat 26  
VI. MELLÉKLET: Előfinanszírozási (előlegfizetési) kérelem 27  
VII. MELLÉKLET:  (választható) [Alternatíva : TÁVértékelés és Alternatíva : TÁV-  + 

 KÖZPONTI értékelés (távbíráló, aki a központi értékelő ülésen is részt 
 vehet)] Fizetési rendelkezések és átmeneti tervezés28.  

 

                                                           
24 A pályázat-értékelési és kiválasztási eljárások útmutatójához nincs mellékelve  
25 Idem 
26 Idem 
27 Idem  
28 Idem  
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B. melléklet 
Bírálónak kijelölt független szakértők 

Magatartási kódexe 
(A megbízólevél I. melléklete – lásd A. melléklet) 

 
1. A bíráló feladata az egyes pályázatok bizalmas, tisztességes és méltányos értékelésében 

részt venni az ebben az útmutatóban, valamint bármely program specifikus értékelési 
dokumentumban leírt eljárások szerint. Ennek eléréséhez minden tőle telhetőt meg kell 
tenni, követnie kell a Bizottság által e célból adott utasításokat, és állandó magas 
színvonalú munkát kell teljesítenie. 

2. A bíráló független személyként jár el. Személyes minőségben végzi a munkát, a munka 
végzése során semmilyen szervezetet nem képvisel. 

3. A független szakértő köteles a munka megkezdése előtt összeférhetetlenségi és titoktartási 
nyilatkozatot aláírni, amellyel elfogadja ezt a Magatartási kódexet. A nyilatkozatot alá 
nem író meghívott független szakértők nem dolgozhatnak bírálóként. 

4. A független szakértő ezzel szigorú titoktartásra és pártatlanságra vállal kötelezettséget 
feladatival kapcsolatban. Ha a bíráló közvetlen vagy közvetett kapcsolattal rendelkezik 
valamely pályázatot érintően, vagy bármilyen érdekeltsége van, valamilyen módon 
összefüggésben áll egy pályázattal vagy bármilyen más olyan kötődése van, amely 
valamely pályázattal kapcsolatos pártatlanságát csorbítja vagy ezzel fenyeget, ezt a tényt, 
amint arról tudomást szerez, köteles a felelős bizottsági tisztviselőnek bejelenteni. Emellett 
a bíráló az általa a Bizottság számára megvizsgált mindegyik pályázat egyéni értékelő 
jelentésének alján aláír egy nyilatkozatot, amely szerint a konkrét pályázattal kapcsolatban 
nem áll fenn összeférhetetlenség. A Bizottság gondoskodik arról, hogy amennyiben 
bármely kapcsolódás jellege a bíráló ártatlanságát veszélyeztetheti, az adott bíráló ne 
vegyen részt az adott pályázat, szükség esetén a versengő pályázatok értékelésében. 

5. A bírálók semmilyen pályázatot nem vitathatnak meg másokkal, sem más bírálókkal, sem 
a pályázat értékelésében közvetlenül részt nem vevő bizottsági tisztviselőkkel, kivéve a 
felelős bizottsági tisztviselő által levezetett üléseken zajló hivatalos megbeszélések során 
vagy e tisztviselő tudomásával és jóváhagyásával. 

6. A bírálók a pályázókkal nem kommunikálhatnak, kivéve a Bizottság által az értékelési 
folyamat részeként megszervezett, a bírálók és a pályázók között zajló testületi 
meghallgatásokon. Az értékelési folyamat során nem lehet pályázatot módosítani. A 
bírálók bármely pályázatra vonatkozóan a Bizottságnak adott ajánlásukról nem 
tájékoztathatják sem a pályázókat, sem mást. 

7. A bírálók nem tehetik közzé az értékelésben részt vevő többi bíráló nevét. A Bizottság 
rendszeres időközönként közzéteszi a kijelölt bírálók névjegyzékét annak megjelölése 
nélkül, hogy mely pályázatokat értékelték. 

8. Amennyiben döntés született arról, hogy a pályázatokat elektronikus úton postázzák, 
illetve bocsátják a bírálók rendelkezésére, akik aztán saját helyiségeikben vagy egyéb 
alkalmas helyiségeikben dolgoznak, a bíráló személyesen felel a megküldött bármilyen 
dokumentumok vagy elektronikus állományok titkosságának megőrzéséért, és az értékelés 
befejezését követően az összes bizalmas dokumentum vagy állomány utasításoknak 
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megfelelő visszaküldéséért, törléséért vagy megsemmisítéséért. Ilyen esetekben a bírálók a 
pályázatok vizsgálatának befejezése érdekében további információt kereshetnek (például 
az Internet útján, szakosodott adatbázisokban, stb.), feltéve, hogy az ilyen információ 
megszerzése során betartják a titoktartás és pártatlanság átfogó szabályait. A bírálók a 
Bizottság kifejezett írásos jóváhagyása nélkül a pályázatok tartalmát vagy a pályázókra 
vonatkozó információt nem mutathatják meg harmadik feleknek (például munkatársaknak, 
hallgatóknak, stb.) A bírálók számára szigorúan tilos kapcsolatba lépni a pályázókkal. 

9. Amennyiben az értékelés a Bizottság ellenőrzése alatt álló hivatalban vagy épületben 
zajlik, a bírálók a pályázatok semmilyen részét, másolatát vagy papír vagy elektronikus 
formában készült, a pályázatok értékelésével kapcsolatos jegyzeteiket nem vihetik ki az 
értékelés épületéből. A bírálók lehetőséget kaphatnak további tájékozódásra (például az 
Internet, szakosodott adatbázisok, stb. útján), hogy befejezhessék a pályázatok vizsgálatát, 
azonban az értékelést felügyelő bizottsági személyzet kifejezett beleegyezése nélkül nem 
léphetnek kapcsolatban harmadik felekkel. 

10. A bírálók mindenkor kötelesek szigorúan betartani a Bizottság által az értékelési folyamat 
és eredménye titkosságának biztosítására meghatározott szabályokat. A szabályok be nem 
tartása az aktuális és a jövőbeni értékelési folyamatokból való kizárást eredményezi, 
anélkül, hogy ez az egyéb alkalmazandó rendeletekből származó büntetéseket 
befolyásolná. 
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C. melléklet 
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 

 (A megbízólevél II. melléklete – lásd A. melléklet) 

 

 
(Kérjük, jelölje meg a megfelelőt) 
 
Alulírott, igazolom, hogy a Bizottság által az értékelési feladatok elvégzésével kapcsolatban 
megküldött …. számú megbízólevél I. mellékletében meghatározott, független szakértőkre 
vonatkozó Magatartási kódexet elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. 
 

  Kijelentem, hogy nem nyújtottam be és tudomásom szerint sem közvetlenül, sem 
közvetve nem vagyok érintett a …………..…………… pályázatkérés keretében 
értékelésre benyújtott semmilyen pályázatot, illetve pályázatban. 

 
  Kijelentem, hogy az alábbi pályázat(ok) értékelésében való részvételem 

összeférhetetlenséget okozhat: 
 
 Betűszó Cím Terület 
 ............... .......................................................................  ............ 
 ............... .......................................................................  ............ 
 ............... .......................................................................  ............ 
 ............... .......................................................................  ............ 

 
Különösen vállalom, hogy haladéktalanul tájékoztatom a Bizottság személyzetét, ha bármely 
általam értékelendő pályázattal vagy jelenlétemmel megtartott értékelő megbeszélés tárgyát 
képező pályázattal kapcsolatban közvetlen vagy közvetett összeférhetetlenségről szerzek 
tudomást. 
 
Kijelentem továbbá, hogy a Bizottság kifejezett írásos jóváhagyása nélkül nem fedem fel az 
értékelési folyamat, annak eredményeinek vagy az értékelésre benyújtott bármilyen 
pályázatnak semmilyen részletét. A Bizottság ellenőrzése alatt álló helyiségeken kívül végzett 
értékelés esetén tudomásul veszem, hogy eltérő utasítás hiányában személyesen felelek a 
megküldött dokumentumok vagy elektronikus állományok titkosságának megőrzésért és az 
értékelés befejeztével az összes bizalmas dokumentum vagy állomány visszaküldéséért, 
törléséért vagy megsemmisítéséért. 

  
 
 Aláírás .......................................................  
 

 Név.............................................................  
 

 Dátum………………………………………. 
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D. melléklet 
Az értékelési folyamat független megfigyelőire vonatkozó 

iránymutatások és Magatartási kódex 

 

Profil 

A Részvételi szabályok 11. cikkének megfelelően a Bizottság a független szakértőt jelölhet ki 
megfigyelőként. A Bizottság felel a megfigyelők olyan megválasztásáért, hogy az biztosítsa a 
folyamat átláthatóságát. 
 
Általánosságban véve a konkrét program monitoring testület tagjaivá a 11. cikk 2. bekezdés 
(a) pontja szerint kinevezett független szakértők közül évente legalább egy független 
megfigyelőt kell kinevezni minden egyes tevékenységre/kutatási területre. 
 
A Bizottság tájékoztathatja a program bizottságot a megfigyelőként kiválasztott független 
szakértőkről és feladat meghatározásukról. 

Feladatok 

A független megfigyelők feladata az értékelő ülések működésének vizsgálata azok működése, 
nem pedig eredménye szempontjából, kivéve, ha az értékelések eredménye a működési 
vonatkozások közvetlen eredménye. Ennél fogva a megfigyelőknek nem szükséges 
szakértelemmel rendelkezni az értékelt pályázatok területén. Akár előnyös is lehet, ha az adott 
S&T területet túlzottan jól ismerő megfigyelőket neveznek ki, hogy az értékelések 
eredményére és az ülések működésére vonatkozó véleményeik ne ütközzenek. A megfigyelők 
semmi esetre sem mondanak véleményt a vizsgált pályázatokról vagy a bírálók pályázatokra 
adott véleményéről. 
 
A megfigyelők szerepe az, hogy független tájékoztatást adjanak a Bizottságnak az értékelő 
ülések menetéről, az eljárások javítási lehetőségeiről, az üléseken alkalmazott értékelési 
kritériumok alkalmazásáról, valamint arról, hogy a bírálók hogyan alkalmazzák e 
kritériumokat. A megfigyelők ellenőrzik, hogy az ezekben az iránymutatásokban 
meghatározott vagy hivatkozott eljárásokat betartják, és a programirányításnak beszámolnak a 
folyamat javításának lehetséges módjairól. 
 
A megfigyelőkre a bírálókkal azonos titoktartási kötelezettségek és titoktartási megállapodás 
aláírási kötelezettségek vonatkoznak (lásd B melléklet). A pályázatok részleteit, a pályázatok 
vizsgálatára kijelölt bírálókat és a bíráló testületben zajló vitákat nem hozhatják senki 
tudomására. 

Beszámolás 

A megfigyelők megállapításaikról a Bizottságnak számolnak be. A jelentés elkészítése mellett 
ösztönözzük a megfigyelőket arra, hogy informális megbeszélést folytassanak az értékelő 
üléseken bevont bizottsági tisztviselőkkel, és véleményt mondjanak a gyakorlatban azonnal 
alkalmazható lehetséges javításokról. 
 

36. oldal  



Pályázat-értékelési és kiválasztási eljárások útmutatója  

A Bizottság a programbizottságokat tájékoztathatja a megfigyelő megállapításairól és 
közzéteheti jelentéseik összefoglalóját. 
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E. melléklet 
Kétlépcsős pályázat benyújtási és értékelési eljárások 

 
Az pályázati felhívásban alkalmazhatják a kétlépcsős pályázat benyújtási és értékelési eljárást. 
Ehhez a pályázóknak először az pályázat vázlatát kell benyújtaniuk, amelyet a felhívásban e 
szakaszra meghatározott kritériumok alapján értékelnek. 
 
Az első körben benyújtott pályázatok értékelésének folyamat a teljes pályázatok 4.5 
szakaszban részletezett folyamatán alapul. Az integrált projektekre és kiválósági hálózatokra 
vonatkozó pályázat vázlatokat legalább 3 független szakértő értékeli. Szükség esetén 
közmegegyezéses megbeszélést lehet összehívni. 
 
Az első körös pályázatok értékelésében a közmegegyezéses jelentés az egyes szakértők által 
aláírt egyéni értékelő nyomtatványok összeállításából állhat. A pályázat közmegegyezéses 
pontozása alapulhat az egyes kritériumokra vagy kritériumcsoportokra adott pontok átlagán, 
vagy a többségnek arról alkotott ítéletén, hogy az egyes alkalmazandó küszöbértékeket 
elérték-e vagy sem. Ha ezt a lehetőséget alkalmazzák, ezt a pályázati felhívásban a pontozási 
eljárással együtt meg kell hirdetni. 
 
Az összes küszöbértéket meghaladó pályázatok koordinátorait felkérik, hogy adott időn belül 
nyújtsák be teljes körű pályázatukat. A meghívót a pályázati vázlatról szóló értékelésre 
vonatkozó összefoglaló jelentéssel együtt a pályázat koordinátora kapja. 
 
A Bizottság az összes küszöbértéket nem teljesített pályázatot vázlatokról elutasító határozatot 
fogad el. Az elutasított pályázati vázlatok koordinátorai a határozatot követően haladéktalanul 
írásos tájékoztatást kapnak a Bizottság határozatáról, és megkapják az értékelésre vonatkozó 
összefoglaló jelentést. 
 
A második körre a teljes pályázatokat az egykörös pályázat 4.5 szakaszban leírt eljárásaival 
azonos módon kell benyújtani, és azonos módon értékelik azokat. Az alkalmazott pontozási 
rendszer azonos az egykörös pályázattételnél leírt pontozási rendszerrel. A második körre 
vonatkozó kritériumok, küszöbértékek és súlyok a felhívásban szerepelnek. 
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F. melléklet 
Állandó pályázati felhívásokra vonatkozó intézkedések 

 
Egyes pályázati felhívások állandóan nyitottak lehetnek (általában egy specifikus program 
tartamára), hogy azokra bármikor lehessen pályázatot benyújtani, azonban egy konkrét 
értékelő ülésen vizsgálandó pályázatok kézhezvételére köztes zárási napok lehetnek. Ilyen 
esetben a köztes zárási nap előtt beérkezett összes pályázatot egy olyan értékelő ülésen 
értékelik, amelyet szokásosan a határnapot követő egy hónapon belül szerveznek. A köztes és 
végleges zárási napokat a vonatkozó felhívások határozzák meg. 
 
Általánosságban egy adott köztes vagy a végleges zárási nap előtt beérkezett összes pályázatot 
egy olyan értékelőülésen értékelik, amelyet szokásosan e határnapot követő egy hónapon belül 
szerveznek meg. Egyes felhívások azonban előírhatják, hogy a beérkező pályázatokat 
egyedileg kell értékelni azok beérkezésekor, bármiféle köztes vagy végleges zárási nap előtt. 
Ezután ezt a napot követően tekintik át és rangsorolják a pályázatokat, az értékelés eredményei 
azonnal rendelkezésre állnak. 
 
Az állandóan nyitott felhívások esetében az egyes köztes zárási napok előtt legalább három 
héttel beérkező összes pályázatra nézve a Bizottság előzetes pályázati ellenőrzést végezhet 
(lásd a 3.3 szakaszt) amint a pályázat beérkezik. 
 
Amennyiben a pályázatról megállapítják, hogy a felhívás előírásainak nem felel meg vagy 
amennyiben kétséges, hogy a pályázat teljesíti-e ezeket az előírásokat, a Bizottság megkeresi 
az pályázat koordinátorát, hogy az el nem bírálható előírások ellenőrzéséhez további 
információt kérjen vagy jelezze, hogy a pályázat benyújtott állapotában esetleg nem teljesíti a 
felhívás előírásait. 
 
Ilyen esetekben a pályázat koordinátora visszavonhatja a pályázatot, vagy további információt 
szolgáltathat a köztes zárás előtt, hogy az ellenőrzéseket el lehessen végezni. Amennyiben a 
köztes zárás előtt nem érkezik be a pótlólagos információ vagy a pályázatot nem vonják 
vissza, a pályázatot akkori állapotában értékelik. Minden ilyen megkeresés írásos 
nyilvántartással bekerül a pályázat aktájába. 
 
Az állandó felhívások lehetnek kétlépcsős pályázat benyújtási és értékelési eljárások. Ebben az 
esetben az első körös rövid (vázlat) pályázatokat lehet azok beérkezésekor egyedileg értékelni, 
és a második körös értékelésre benyújtandó teljes pályázat benyújtásának zárónapját a felhívás 
meghatározza.  
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G. melléklet 
Etikai felülvizsgálati eljárások 

Bevezetés 
 
A keretprogram 3. cikkének és a részvételi szabályok 10. cikkének végrehajtása érdekében az 
értékelési eljárásban szerepel a pályázatok által felvetett etikai kérdések ellenőrzése. Az 
érzékeny etikai kérdéseket érintő pályázatok etikai felülvizsgálatára az értékelést követően, a 
Bizottság bármilyen kiválasztási döntése előtt kerülhet sor. 

Az etikai felülvizsgálat célja gondoskodni arról, hogy az Európai Unió ne támogasson a 
hatodik keretprogramról és a specifikus programokról szóló határozatban megtestesülő etikai 
alapelvekkel ellentétes kutatást. Ebből a célból az etikai vetületekre vonatkozó felülvizsgálat 
elvégzését lehetővé tévő pótlólagos információt lehet kérni a pályázóktól.  

Pályázatok 
 
Adott esetben, illetve amennyiben a felhívás ezt előírja, a pályázatokban szerepel egy olyan 
szakasz, amely: 
• ismerteti a javasolt kutatás potenciális etikai vonatkozásait a célkitűzések, a módszertan, 

valamint az eredmények lehetséges implikációi tekintetében 
• indokolja a kutatási projekt kialakítását 
• ismerteti a munkaprogramban meghatározott etikai követelmények teljesítésének módját 
• jelzi, hogy a pályázat milyen módon teljesíti a kutatás végzésének helye szerinti ország 

nemzeti, jogi és etikai előírásait 
• megjelöli a nemzeti szintű vonatkozó hatóságok jóváhagyásának időzítését. 

Az értékelés 
 
Az első esetben a független szakértők ellenőrzik a pályázat által esetleg felvetett etikai 
kérdéseket. Az egyedi értékelés során a szakértők ellenőrzik, hogy a pályázat felvet-e konkrét 
etikai kérdéseket (például klinikai vizsgálatok, emberi szövetek és különösen magzati, illetve 
embrió szövetek használata, állatok és különösen nem humán főemlősök, valamint 
genetikailag módosított állatok használata). 

A bírálók meghatározzák azokat a pályázatokat, amelyek a felvetett etikai kérdések fontossága 
és/vagy a pályázatban az etikai kérdések kezelésének nem megfelelő módja miatt külön 
figyelmet igényelnek. Az értékelésre vonatkozó összefoglaló jelentésben szerepelnie kell a 
bírálóknak a pályázatban felvetett etikai kérdésekkel összefüggő megjegyzéseinek. 
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Etikai felülvizsgálati eljárás és az etikai felülvizsgálati testület szervezete 
 
Az etikai felülvizsgálati (EF) testület elé terjesztés 

A Bizottság dönthet úgy, hogy a finanszírozásra beterjesztett pályázatokat konkrét etikai 
felülvizsgáló testület elé terjeszti. A finanszírozásra benyújtott, emberi embrió és/vagy 
magzati szövetek és nem emberi főemlősöket érintő összes pályázatot az etikai felülvizsgálati 
testület elé kell vinni. 

Az etikai felülvizsgálati (EF) testület összetétele 

Az EF testület a különböző szakterületek, például jog, szociológia, pszichológia, filozófia és 
etika, orvostudomány, molekuláris biológia, állatorvosi tudomány területéről érkező független 
szakértőkből áll, a tudományos és nem tudományos tagok paritásával. A testületek nemzet 
felettiek. 

Meg lehet hívni a civil társadalom képviselőit. 

A független szakértőkre vonatkozóan az Európai Bizottság B. mellékletben meghatározott 
összeférhetetlenségi és titoktartási előírásai kötelezőek. 

A felülvizsgálati szakasz 

A szakértők egyedileg elolvassák a pályázatokat és a pályázóktól esetleg bekért pótlólagos 
információkat. A szakértők a munkaprogramban meghatározott kritériumok alkalmazásával 
egyéni értékelést készítenek. A pályázatokat legalább négy, különböző tudományos háttérrel 
rendelkező szakértő elolvassa. 

Vita és közmegegyezés: a pályázatok egyéni felmérését követően az EF testület megbeszélést 
tart. Közmegegyezésre törekszenek. Az előadó a különböző szakértők által kifejtett 
véleményeken alapuló jelentéstervezetet készít. 

Az etikai felülvizsgálati jelentés tartalmazza a különböző etikai kérdések jegyzékét, egy 
beszámolót arról, hogy a pályázók hogyan kezelik e kérdéseket, valamint az EF testület 
ajánlásait. A jelentést az EF testület szakértői aláírják. 

Abban az esetben, ha nem alakul ki közmegegyezés, a jelentés az EF testület többségi 
véleményét jeleníti meg, és említést tesz az eltérő véleményekről. 

Az etikai felülvizsgálati jelentés 

A pályázókat az etikai felülvizsgálati jelentés útján tájékoztatják az etikai felülvizsgálat 
eredményéről. A jelentés a szakértők aláírásával együtt küldik meg. 

Az etikai felülvizsgálati jelentés jelezheti, hogy a projekt későbbi szakaszában utólagos 
felülvizsgálatot szükséges szervezni. 
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A projekt finanszírozási döntésében a Bizottság figyelembe veszi az etikai felülvizsgálat 
eredményeit, amelyeket a szerződéses tárgyalásokat követően a projekt szerződés technikai 
mellékletébe is be lehet foglalni. 
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H. melléklet 
A hatodik keretprogram emberi erőforrás és mobilitási tevékenységekre, 
valamint az új és kialakuló tudományok és technológiák tevékenységre 

benyújtott pályázatok értékelése 

 
1. Bevezetés 

 
Az Emberi Erőforrás és Mobilitás (Human Resources and Mobility = HRM) intézkedésre, 
valamint az Új és Kialakuló Tudomány és Technológia (New and Emerging Science and 
Technology = NEST) tevékenységre benyújtott pályázatokat általában az e dokumentumban 
másutt leírt értékelési folyamatot követően értékelik. A HRM intézkedésen belüli intézkedések 
nagy változatossága miatt, továbbá tekintettel az egyes tevékenységeknél várható pályázatok 
nagy számára, továbbá a NEST tevékenység széles tudományos palettája és multi-
diszciplináris jellege miatt, az értékelési eljárás egyes részletei eltérnek az e dokumentumban 
másutt leírtaktól. 
 
Az alábbiakban foglaljuk összes a pályázat értékelési és kiválasztási folyamat fő eltéréseit. 

 
2. HRM tevékenységek specifikus szabályai és eljárásai 

 
(1) Visszatérési és visszailleszkedési támogatások értékelése 
A visszatérési és visszailleszkedési támogatás kérelmek esetében a pályázatok benyújtása és 
értékelése folyamatosan zajlik. Az előzetesen meghatározott határnapokig benyújtott 
pályázatokat a Bizottság szolgálatai kötegenként vetik össze és rangsorolják. 
 
(2) Pontozás, súlyozás és küszöbértékek 
A bírálók által kezdetben adott pontok általában a 4.3 szakaszban jelzettnek megfelelően a 0 
és 5 közötti tartományban vannak. Az egyes tevékenységekre benyújtott pályázatok nagy 
száma miatt a kezdeti pontszámok lehetnek egy tizedes jegy bontásúak. Az egyéni értékelést 
követőn a bírálók látják a többi vonatkozó bíráló pontjait és megjegyzéseit. A bírálók a többi 
bíráló nézeteinek figyelembe vételével felülvizsgálhatják pontjaikat. A Bizottság rögzíti a 
tervezett pontszámokat és megjegyzéseket, valamint azok alakulását. 
 
A megfelelő esetben a közmegegyezéses pontszámokat a bírálók által adott pontszámok 
átlagolásával vezethetik le, és ezt a folyamatot széles körben alkalmazhatják, ha távértékelésre 
kerül sor. Amennyiben a közmegegyezéses eljárásra távértékelést alkalmaznak, a 
közmegegyezéses jelentést az előadó írja elő. 
 
(3) A bírálók megjegyzései 
A bírálók az egyes pályázatokra, valamint a gyakorlatban megvalósítható, mindegyik 
kritériumcsoportra megadott általános pontszámokhoz véleményt is adnak. 
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3. A NEST specifikus eljárásai 
 

(1) A NEST értékelést egyéni felméréssel végzik, amelyet testületi ülés követ. A testületi ülés 
az egyes bírálók nézeteinek egyeztetésére és az egyes pályázatok különböző 
tudományterületek közötti korrekt bánásmódját biztosító végleges megítélésének kialakítására 
szolgál. 

(2) Az egyes javaslatokat több szakértő független módon értékeli az alkalmazandó 
kritériumok alapján, amelye szakértők – esetleg távmunkában – az egyes kritériumokra vagy 
kritériumcsoportokra vonatkozó pontszámokat és véleményeket, valamint átfogó 
véleményeket tartalmazó egyéni értékelő jelentéseket nyújtanak be. 

(3) Mindegyik pályázatról közmegegyezéses jelentés készül. A közmegegyezéses jelentés az 
egyéni értékelő jelentések pontszámainak s véleményeinek összeállításából készül. Eben az 
esetben a közmegegyezéses pontszámok az egyes kritériumok vagy kritériumcsoportok 
egyéni értékelésének átlagpontszámain alapulnak. Így a „közmegegyezéses” jelentés hűen 
tükrözi az egyéni bírálók véleményét, ugyanakkor a vélemény eltéréseket is megmutatja. 

(4) Ezt követően a testület megvizsgál minden egyes pályázatot és áttekinti a 
„közmegegyezéses” jelentésben dokumentált pontszámokat és véleményeket. Az egyéni 
értékelések paraméterein belül dolgozva a testület megfontolt ítéletének tükrözése érdekében 
kiigazíthat pontszámokat vagy felülvizsgálhat véleményeket. 

(5) Az értékelésre vonatkozó összefoglaló jelentés (Evaluation Summary Report = ESR) 
tükrözi a testületben elért közmegegyezést. Tartalmazza a testület által egyeztetett végleges 
pontszámot és véleményeket. A nagyfokú átláthatóság és a pályázóknak adott átfogó 
visszajelzés biztosítása érdekében a testület megállapodhat az egyéni bírálói vélemények 
megőrzéséről az ESR-ben még akkor is, ha azok nem felelnek meg teljesen a testület végső 
ítéletének. 

 

44. oldal  



Pályázat-értékelési és kiválasztási eljárások útmutatója  

 

I. melléklet 
Távértékelési eljárások 

 
 
A Bizottság választhatja a pályázatok távértékeltetését. Ehhez a független szakértőket felkérik, 
hogy az értékelést részben vagy egészben, otthonukban vagy saját munkahelyükön végezzék 
el. A pályázatok egyéni független szakértők általi egyéni átolvasásához és értékeléséhez 
használják. 
 
Abban az esetben, ha távértékelést alkalmaznak, a Bizottság a megvizsgálandó pályázatok 
példányait továbbítja minden egyes egyéni szakértőnek. Ez történhet papír példányok postai 
vagy futárszolgálati továbbításával vagy a pályázat elektronikus úton történő rendelkezésre 
bocsátásával. 
 
A Bizottság által ellenőrzött helyen végzett értékeléshez hasonlóan a Bizottság felel azért, 
hogy az egyes értékelő ülések előtt tájékoztassa a független szakértőket. E célból az értékelést 
megelőzően megküldik a szakértőknek a részletes értékelői iránymutatásokat. A bírálók 
tájékoztatása kiterjed az értékelés folyamatára és eljárásaira, valamint az alkalmazandó 
értékelési kritériumokra és a vizsgált kutatás terület célkitűzéseire. Távértékelés esetén a 
Bizottság szoros kapcsolatot tart az egyéni szakértőkkel, hogy bármilyen kérdésben segítséget 
tudjon nyújtani. 
 
Mindegyik szakértőnek fix időszak áll rendelkezésére a pályázat megvizsgálására és a kitöltött 
értékelőlapok visszaküldésére. Ezeket postai úton vagy faxon lehet megküldeni a 
Bizottságnak, vagy elektronikusan lehet kitölteni. Az utóbbi esetben az egyéni szakértő 
aláírását megfelelő elektronikus kód helyettesíti.  
 
Az adott pályázatot megvizsgált független szakértők közötti közmegegyezést távműködésben 
is ki lehet alakítani. Ebben az esetben a Bizottság kijelölhet egy pályázati előadót, aki az 
egyéni jelentések alapján elkészíti a közmegegyezéses jelentés tervezetét. A közmegegyezéses 
jelentést ezután jóváhagyásra megküldi az egyéni szakértőknek. A korábbiakhoz hasonlóan a 
szakértők és az előadó aláírását megfelelő elektronikus kódok helyettesíthetik. 
 
Amennyiben az átfogó értékelési folyamat bármely lépésénél távértékelést alkalmaznak, ezt 
semmilyen módon nem változtat a független szakértők számáéra a B mellékletben közölt 
Magatartási kódexben szereplő titoktartási vagy összeférhetetlenségi rendelkezéseken. A B 
melléklet 8. bekezdése tartalmazza a távértékelés különös szabályait. A távmunkában működő 
független szakértőknek a munka megkezdése előtt emellett a C mellékletben szereplő 
nyilatkozatot is kel tölteniük és alá kell írniuk. 
 
A távértékelési eljárásokat független megfigyelők is vizsgálhatják. 
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J Melléklet 
Pályázat Benyújtási Eljárások 

 

Pályázatokat a következő módon lehet elkészíteni és benyújtani: 

1. Elkészítés és benyújtás az on-line elektronikus pályázat-benyújtási rendszer 
(Electronic Proposal Submission System = EPSS) segítségével. 

A pályázat koordinátora köteles az e célra létrehozott weboldal felkeresésével rögzítenie 
pályázatkészítési szándékát. Erre kap egy koordinátori bejelentkezési nevet és jelszót, 
valamint egy partner bejelentkezési nevet és jelszót. Ekkor a koordinátor hozzáférhet az EPSS 
rendszerhez az adminisztratív nyomtatványok kitöltése és a pályázat tartalmát tartalmazó 
állományok feltöltése érdekében. Feltöltéskor az EPSS vírusellenőrzést végez. Ha talál vírust, 
a koordinátor tájékoztatást kap erről a tényről és a feltöltés megtagadásáról. A pályázat 
koordinátora felel annak biztosításáért, hogy a fertőzött állományokat törlik vagy a vírusokat 
eltávolítják, mielőtt az állomány feltölthető. 

A pályázati partnerek saját egyedi adminisztratív nyomtatványaikhoz hozzáférhetnek és 
azokat szerkeszthetik, a pályázat többi részét pedig megtekinthetik, amint megkapták 
bejelentkezési nevüket és jelszavukat a koordinátortól. A pályázat tartalmát csak a koordinátor 
állíthatja össze és szerkesztheti. 

A Bizottság a pályázat tartalmát kizárólag PDF („portable document format”, 3-as vagy annál 
nagyobb verziószámú Adobe programmal kompatibilis, beágyazott betűtípusokat tartalmazó) 
formában fogadja el. A tömörített („Zippelt”) állományok nem elfogadhatók. 

Amikor a pályázat elkészül, a koordinátor azt bejelentkezési nevének és jelszavának 
bevitelével köteles benyújtani. Benyújtáskor az EPSS elvégzi a jogosultság kezdeti 
ellenőrzését és tájékoztatja a koordinátort a pályázattal kapcsolatos esetleges látható 
jogosultsági problémákról. Ez az ellenőrzés nem helyettesíti a Bizottság által végzett 
jogosultsági ellenőrzést (lásd 3.6. pont), és a koordinátor dönthet a pályázat benyújtása mellett 
még akkor is, ha az EPSS látszólagos jogosultsági problémákat jelzett. A felhívás szövegében 
kifejezetten megengedettektől eltérő mellékletek (pl. videó prezentációk, brosúrák, stb.) 
elutasításra kerülnek. 

A sikeres benyújtást követően a koordinátor üzenetet kap arról, hogy pályázata megérkezett és 
azt befogadták. A koordinátor a felhívás zárásáig módosíthatja pályázatát és benyújthat a 
korábban benyújtottat felülbíráló felülvizsgált változatokat, a felhívás zárását követően 
azonban nem módosíthatja a pályázatot. A sikeresen benyújtott, de később vírusosnak, 
olvashatatlannak vagy nyomtathatatlannak talált állományokat kizárják. 

2. Pályázatkészítés az off-line pályázatbenyújtási eszköz alkalmazásával 
Az EPSS az off-line pályázatkészítésre szolgáló szoftver eszközt is tartalmaz. A koordinátor 
letöltheti az eszközt a nyomtatványok kitöltéséhez és csatolhatja a pályázatot tartalmazó 
állomány(oka)t. A fájlformátumra az on-line benyújtási móddal azonos korlátozások 
vonatkoznak. A benyújtás ezután két módon történhet: 

• a fent ismertetettek szerint regisztráció az on-line benyújtási rendszerben, majd az on-line 
rendszer segítségével az állományok feltöltése és benyújtása; 
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• ha a Bizottság nem zárta ki a papíron történő benyújtás lehetőségét, az off-line eszköz 
segítségével nyomtatott példányt lehet készíteni, amelyet a felhívás lezárása előtt a 
pályázati felhívásban megadott címre lehet kézbesíteni. 

3. A pályázók iránymutatásaival együtt terjesztett nyomtatványokon történő 
pályázatkészítés, majd a pályázati felhívásban szereplő címre történő kézbesítés 

A nyomtatott formában benyújtott pályázatokat egyetlen csomagban kell benyújtani. Ha a 
pályázók a pályázatot változtató vagy kiegészítő információt kívánnak benyújtani, kötelesek 
egyértelműen megjelölni a pályázat megváltozott részeit és a változásokat / kiegészítő részeket 
a felhívás lezárása előtt köteles benyújtani és érkeztetni. A felhívás zárását (vagy az állandó 
felhívások esetén a közbenső zárás napját) követően beérkezett pályázati módosításokat vagy 
kiegészítéseket nem kezelik és nem értékelik. 
A nyomtatott pályázatokat tartalmazó csomagokat szokásos postai úton, magán 
futárszolgálattal vagy személyesen lehet kézbesíteni. A cserélhető elektronikus hordozón (pl. 
CD-ROM, hajlékonylemez), e-mail vagy fax útján közvetett KTF intézkedésekre benyújtott 
pályázati változatokat kizárják. 
 
A Bizottság fokozatosan át kíván térni a teljesen elektronikus pályázatbeadásra. Ezért a 
Bizottság fenntartja a jogot, hogy egyes egyedi felhívásokat kizárólag elektronikus 
pályázatokra korlátozzon. Az ilyen “papírmentes” felhívások esetén a papíron történő 
benyújtás csak olyan nagyon kivételes esetekben engedélyezett, ha a koordinátor a Bizottság 
számára kielégítő módon demonstrálja, hogy az on-line EPSS használatával nem képes a 
pályázatot benyújtani. Az ilyen mentességet kérvényezni kell, és ahhoz a Bizottság kifejezett 
jóváhagyása szükséges. A Bizottság ilyen kérelmekre öt munkanapon belül válaszol, és a 
kérés elfogadása esetén a válaszban megadja a nyomtatott pályázat elkészítéséhez szükséges 
anyagokat, feltéve, hogy a felhívás még nincs lezárva. 
 
A Bizottság nem vállal felelősséget a nyomtatott pályázat elkészítéséhez szükséges anyagok 
továbbításában a postai rendszer vagy a futárok által okozott késedelemért. A nyomtatott 
pályázatot benyújtani kívánó pályázók vállalják annak felelősségét, hogy a mentesítési 
kérelmet és az ehhez fűződő eljárásokat megfelelő időben lebonyolítják ahhoz, hogy a felhívás 
határidejét teljesíteni tudják. 
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