31 Μαΐου, 2019

Θέμα: Δημόσια Πρόσκληση - Ζητούνται εξωτερικοί εμπειρογνώμονες από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η οικονομία, το περιβάλλον και η κοινωνία της ΕΕ, η Επιτροπή
έχει εξαγγείλει Δημόσια Πρόσκληση για την λήψη αιτήσεων από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα
που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τις έξυπνες πόλεις, τη θαλάσσια Πολιτική, την Αλιεία, την Υγεία
(Καρκίνο) και την Ασφάλεια των τροφίμων. Σκοπός της Πρόσκλησης αυτής είναι να καταρτιστούν 5
Συμβούλια από ομάδες εμπειρογνωμόνων που θα επικεντρωθούν στην αποτελεσματικότητα του
Προγράμματος Πλαισίου «Horizon Europe» για την περίοδο 2021-2027 ως προς τη χρηματοδότηση έργων
και στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την οικονομία,
το περιβάλλον και την κοινωνία της ΕΕ.
Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και τα σχετικά έγγραφα στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
Το κάθε Συμβούλιο θα διαθέτει μέχρι 15 μέλη, για διάρκεια έως και 18 μηνών, που θα διορίζονται με την
προσωπική τους ιδιότητα, θα ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία και θα εκφράζουν προσωπικές απόψεις. Τα
μέλη των Συμβουλίων αναμένεται να αφιερώνουν περίπου 15-20 ημέρες ετησίως και θα αμείβονται
σύμφωνα με το άρθρο 21 των οριζόντιων κανόνων της Επιτροπής σχετικά με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων.
Τα EUROCHAMBRES έχουν ζητήσει από το ΚΕΒΕ να προτείνει υποψήφιους εμπειρογνώμονες, τους οποίους
θα υποστηρίξουν επίσημα ως κατάλληλους, δίνοντας τους ένα πλεονέκτημα στην αίτησή τους. Ανατρέξτε
στα κριτήρια επιλογής στην Ενότητα 4, σελ. 7 της συνημμένης Πρόσκλησης.
Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
(κατά προτίμηση σε μορφή Europass και όχι μεγαλύτερο των 3 σελίδων) με μια επιστολή κινήτρων (στα
αγγλικά) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου, στο stalo@ccci.org.cy. Στην επιστολή θα πρέπει να
εξηγήσετε γιατί σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη δραστηριότητα και να περιγράψει τα κίνητρα σας γιατί
θέλετε να συμμετάσχετε στο Συμβούλιο που σας ενδιαφέρει.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας.
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