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Írásbeli kérdés

„Hogyan zajlott az Információs technológia az általános iskolákban című program
pályázatainak bírálata?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Magyar Bálint Oktatási miniszter úr részére . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr?

A PHARE program keretében az „Információs technológia az általános iskolákban" című
pályázat már lezárult, de több kérdés nyitva maradt a határidővel és az értékeléssel
kapcsolatban. A bírálati határidő csúszása miatt a pályázaton győztes iskolák felújítása késést
szenved, gyakorlatilag ebben a nyári szünetben az idő rövidsége miatt már nem fog
megvalósulni, noha a pályázat elsősorban erre az időszakra vonatkozott. A következő időszak,
már uniós pályázatainak sikerét elsősorban az átláthatóság és a kiszámíthatóság határozza
meg, ezért fontos a hatékony működési rendszer kiépítése az Irányító Hatóság részéről,
valamint a rendszer megismerése a pályázatokat benyújtók oldaláról . Kérdéseim a fent
említett pályázattal összefüggő bizonytalanságokkal kapcsolatosak :

- Nyilvánosságra hozták-e a pályázat adatait : győzteseinek névsorát, az indulók
számát? Ha igen hol tekinthető meg ez a lista?

- Hogyan, milyen rendszer szerint zajlott le a többszintű bírálat, és melyek voltak
ezek a szintek?

- Mely intézmények vettek részt a pályázatok elbírálásában?
- Kik voltak a pályázatokat elbíráló személyek, és kik közül kerültek kiválasztásra?
- Mikor bízták meg a pályázatokat elbíráló személyeket?
- A pályázaton nem győztes pályázók kaptak-e részletes indoklást az elutasításra

vonatkozóan?
- Volt-e jelentős eltérés egy adott projekt különböző szintű elbírálásának esetében?

Ha igen mi volt ennek az oka, és mekkora volt az eltérés mértéke?
- Merült-e fel kritika az Unió részéről az eredetileg kijelölt bírálók személyével

kapcsolatban?
- Miért volt csúszás az eredeti január 30-ai határidőhöz képest?
- Törvényesnek tartja-e a határidő be nem tartását, amely veszélybe sodor

győztes projektek megvalósulását?
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