
  

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA EKSPERTÓW  
WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z FUNDACJĄ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 

 W ZAKRESIE OCENY WNIOSKÓW I RAPORTÓW SKŁADANYCH DO PROGRAMU EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI 2021-2027 

 

1. Zakres otwartego naboru 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (dalej: „FRSE”) pełniąca rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ i 
Europejskiego Korpusu Solidarności (dalej: „NA”) ogłasza otwarty nabór na ekspertów, którzy będą 
współpracować z NA w zakresie: 

 oceny wniosków o dofinansowanie składanych do akcji: Projekty Solidarności;  

 oceny wniosków o przyznanie Znaku Jakości (tj. umożliwiającego wnioskowanie o środki w ramach 
ścieżki wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności); 

 oceny raportów składanych przez beneficjentów Europejskiego Korpusu Solidarności; 

 jeśli zajdzie potrzeba: udziału w wizytach monitorujących lub kontrolnych w siedzibie beneficjenta. 

Eksperci wyłonieni w ramach ogłaszanego otwartego naboru zostaną wpisani do bazy ekspertów (dalej: 
„Baza”) współpracujących z FRSE w związku z realizacją programu Europejski Korpus Solidarności 2021-2027. 
NA będzie zapraszała do współpracy w danym konkursie/roku oraz w danym sektorze/akcji ekspertów 
wpisanych do Bazy zgodnie z potrzebami wynikającymi z liczby złożonych wniosków/raportów w danym 
konkursie/roku, liczby wizyt monitoringowych lub kontrolnych oraz ich zakresu tematycznego.  

W naborze mogą brać udział kandydaci z Polski i z zagranicy. 

2. Wymagania formalne 

Osoba ubiegająca się o wpisanie do Bazy ekspertów musi spełnić poniższe kryteria formalne: 

 korzystanie z pełni praw publicznych, 

 pełna zdolność do czynności prawnych, 

 niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 
skarbowe, 

 wykształcenie wyższe, 

 złożenie wniosku on-line. 

Wymagania merytoryczne są opisane w Załączniku 1 „Wymagania merytoryczne w odniesieniu do 
Europejskiego Korpusu Solidarności”. 

Z możliwości udziału w naborze wyłączeni są byli pracownicy FRSE do momentu upływu 12 miesięcy od 
rozwiązania stosunku pracy z FRSE. 



  

 

3. Sposób składania wniosków 

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem narzędzia On-Line FRSE (chyba, że FRSE 
poinformuje o uruchomieniu innego narzędzia). 

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest deklaracja zawierająca: oświadczenie o poprawności danych 
wpisanych do wniosku on-line, oświadczenie o poufności informacji, zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. 

4. Sposób rozpatrywania wniosków 

Wnioski będą rozpatrywane przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Zarząd FRSE (dalej Komisja). 
Komisja będzie weryfikować wnioski pod kątem spełnienia lub niespełnienia kryteriów formalnych oraz 
merytorycznych. Komisja ma prawo kontaktować się z osobą wnioskującą w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania informacji zawartych we wniosku złożonym przez kandydata oraz może przeprowadzić 
rozmowę przed podjęciem decyzji o wpisaniu danej osoby do Bazy ekspertów. 

Wnioski można składać w sposób ciągły, ale posiedzenia Komisji będą zwoływane w zależności od potrzeb i 
co najwyżej raz na kwartał. Oznacza to, że od czasu złożenia wniosku przez kandydata do czasu otrzymania 
zawiadomienia o wyniku weryfikacji wniosku mogą upłynąć nawet 4 miesiące. 

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia o naborze są: 

 Załącznik nr 1: Wymagania merytoryczne stawiane przed kandydatami do wpisania do Bazy 
ekspertów oceniających wnioski i raporty składane w programie Europejski Korpus Solidarności; 

 Załącznik nr 2: Obszary wiedzy kandydata na eksperta; 

 Załącznik nr 3: Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi oceniającymi wnioski i raporty 
składane w programie Europejski Korpus Solidarności; 

 Załącznik nr 3a: Zasady współpracy z ekspertami Znaku Jakości 

 Załącznik nr 4a: Oświadczenie osoby ubiegającej się o wpisanie do Bazy ekspertów oceniających 
wnioski lub raporty w programie Europejski Korpus Solidarności; 

 Załącznik nr 4b: Przewidywany wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów dla konkursu 2021 r.; 

 Załącznik nr 5: Zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na 
umieszczenie danych osobowych w bazie ekspertów; 

 Załącznik nr 6: Wzór umowy, jaka będzie podpisywana z osobą wpisaną do Bazy ekspertów przed 
powierzeniem jej do oceny pierwszego wniosku lub raportu w ramach niniejszego naboru; 

 Załącznik nr 7: Stawki wynagrodzenia za cenę wniosków i raportów w programie Europejski Korpus 
Solidarności dla konkursów wniosków 2021 r. 

 

  

 


