
Załącznik nr 4a do „Ogłoszenia o naborze wniosków na ekspertów współpracujących z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji w zakresie oceny wniosków i raportów składanych do programu Erasmus+ 2021-2027”  

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WPISANIE DO BAZY EKSPERTÓW  

OCENIAJĄCYCH WNIOSKI LUB RAPORTY W PROGRAMIE ERASMUS+ 

  

Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, że: 

 korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

 nie zostałam/-em skazana/-y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

 nie byłam/-em karana/-y karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, 

 wszystkie informacje wpisane przez mnie do wniosku on-line dla osób ubiegających się o 

umieszczenie w Bazie ekspertów współpracujących z FRSE przy ocenie wniosków i/lub raportów w 

programie Erasmus+ są prawdziwe. 

Dodatkowo oświadczam, że:  

 przyjmuję do wiadomości, że prowadzenie działalności szkoleniowo-doradczej dla beneficjentów oraz 

wnioskodawców programu Erasmus+ w sektorze, w którym będę oceniać wnioski wykluczy mnie z 

możliwości udziału w ocenie; 

 nie planuję angażować się w następujące prace: szkolenia ze składania wniosków do programu 

Erasmus+, pisanie wniosków o dofinansowanie z programu Erasmus+, konsultowanie i doradzanie w 

sprawie wniosków do programu Erasmus+, koordynowanie projektów niezależnie od tego, czy za tę 

pracę otrzymam wynagrodzenie, czy nie (dotyczy sektora, w którym będą oceniane wnioski),  

 zobowiązuję się do zachowania poufności w stosunku do informacji, w tym danych osobowych 

zawartych we wnioskach powierzonych mi do oceny; 

 zobowiązuję się do przyjmowania do oceny wniosków/raportów przygotowanych tylko w takich 

językach, których znajomość będzie gwarantować ich rzetelną ocenę z uwagi na posiadane przeze 

mnie kompetencje językowe w zakresie tego języka. 

Ponadto: 

 zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania FRSE o zmianach i okolicznościach mających wpływ 

na spełnienie kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o niniejszym naborze; 

 przyjmuję do wiadomości, że wnioskując o wpisanie do Bazy mogę ubiegać się o wpisanie w nie 

więcej niż dwóch z pięciu sektorów programu Erasmus+: Edukacja szkolna (SE), Kształcenie i szkolenia 

zawodowe (VET), Szkolnictwo wyższe (HE), Edukacja dorosłych (AE) oraz Młodzież (Y). 

 przyjmuję do wiadomości, że przed każdym zaproszeniem do oceny wniosków w danym konkursie 

oraz w danym sektorze będę zobowiązana/-y do podpisania „Oświadczenia o braku konfliktu 

interesów” o przewidywanym wzorze zawartym w załączniku 4b.  
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