КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ ОЦЕЊИВАЧА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије, као уговорно тело, сарадњи са
Министарством за локалну самоуправу Републике Северне Македоније и Министарством
финансија Владе Републике Србије – Сектором за уговорање и финансирање програма из
средстава ЕУ – ЦФЦУ објављује конкурс за ангажовање оцењивача предлога пројеката у
оквиру:
• Првог Позива за подношење пројеката у Програму прекограничне сарадње Србија – Северна
Македонија 2016-2020 у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), алокације 2016
и 2017 (референца: EuropeAid/ 165171/ID/MULTI)
Потенцијални кандидати морају да испуне минимално следеће услове:
Квалификације и вештине:
• Универзитетска диплома
• Одлично познавање енглеског језика
• Познавање рада на рачунару
• Добре аналитичке и вештине писања
• Експертизу у изради извештаја.
Опште професионално искуство:
Експерти треба да имају минимум 9 година радног искуства
Специфично професионално искуство:
• Најмање 6, по могућству 10 година релевантног искуства у једном или више поља у вези са
тематским приоритетима позива (промовисање запошљавања, мобилности радне снаге и
социјалне и културне инклузије у пограничном подручју и/или подстицање туризма и очување
културног и природног наслеђа;
• Најмање 2 године радног искуства у управљању, супервизији или дизајнирању програма
помоћи и/или пројеката; Претходно искуство у процени/проценама пројектних предлога
финансираних од стране ЕУ или програма и пројеката других донатора у земљама Западног
Балкана и сродних позива за подношење предлога пројеката сматраће се предношћу;
• Познавање локалних језика сматраће се предношћу.
Спремност да се путује у суседне земље, уколико буде потребе, се подразумева.
Циљ овог конкурса је састављање листе заинтересованих кандидата.
Једном када листа буде спремна, уговорно тело може да изабере и позове квалификоване
кандидате да учествују у вежби и интервјуу. Услови за каснију партиципацију и избор успешних
кандидата наведени су у детаљном "Опис посла за експерте ("оцењиваче") који ће учествовати у
процени захтева за грант који су примљени у оквиру позива за подношење предлога пројеката:
(референца: EuropeAid/ 165171/ID/MULTI)
Уколико сте заинтересовани за учествовање у предметном конкурсу за ангажовање оцењивача
предлога пројеката, молимо вас да пошаљете е-маил на наменску адресу Одсека за
прекограничне и транснационалне програме сарадње и за сарадњу са домаћим и регионалним
органима и организацијама за ефикасније коришћење средстава: cbc@mei.gov.rs са прикљученом
биографијом у прописаном формату на енглеском језику и пропратним писмом..
Приликом слања е-маила молимо да назначите следеће референце у Наслову: "Expression of
interest - reference: (reference: EuropeAid/ 165171/ID/MULTI)".
Сви заинтересовани који су поднели наведене податке до 15:00 сати (CET) 23/09/2019 биће
укључени у листу.
Н.Б. Укључење на листу не обавезује Уговорно тело да позове потенцијалног кандидата да
учествује у вежби и интервјуу.

