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Jak zacząć?

Rejestracji dokonuje się poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal):

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/ind
ex.html

Ważne jest, by rejestrując się w bazie ekspertów podać jak najwięcej 
informacji o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu.





"Register as an expert” – informacja o nas…

 wybór programów i tematyki, w których podejmiemy się ewaluacji 
projektów

 dane osobowe, znajomość języków, wykształcenie, doświadczenie,  

 obszar wiedzy i zainteresowania

 doświadczenie zawodowe (zatrudnienie, dotychczasowa współpraca 
w ramach projektów badawczych  UE publikacje i inne osiągnięcia  
…..



KE z bazy zarejestrowanych osób 

dobiera skład osobowy ekspertów

 Wysoki poziom umiejętności, doświadczenie i wiedzę w danej dziedzinie 
(w tym zarządzanie projektami UE, innowacje, osiągnięcia etc.)

 ekspertów  interdyscyplinarnych, mających wiedzę z zankresu nauk  np. 
społecznych i ekonomicznych. : 

 Skład ekspertów musi  być zrównoważony pod względem: umiejętności , 
wiedzy i doświadczenia , a także  zróżnicowania geograficznego i płci 
(=gender max. 40:60%). 

 Eksperci podlegają rotacji. Żaden z ekspertów nie może pracować dłużej 
niż  120 dni dlaH2020. 

 Udział „nowych ekspertów” tj. nieoceniających w okresie 3 lat wstecz  
wynosi przynajmniej  25% całkowitej liczby ekspertów w panelu   



Umowa z EU przez Participant Portal

 Zaproszenie/Kontrakt przesyłane są w formie elektronicznej 

 Kontrakt musi być podpisany jest online w My Expert Area (Participant 
Portal )przez eksperta i Komisję do dnia rozpoczęcia pracy.

 Podpisanie deklaracji o całkowitej poufności  
the Code of Conduct (Annex 1 do kontaktu) oraz no conflict of interest.

 Ekspert otrzymuje link i kod dostępu do wniosków złożonych w systemie





Ocena projektów 

• Cz. I. „ na odległość”   
indywidualna praca            
(nie w Brukseli) –
zazwyczaj do 1 m-ca

• Cz. II. Panel ekspertów 
panelu w Brukseli – do 5 
dni roboczych

Covent Garden Brussels

Siedziba Research Executive Agency



Zasady oceny projektów  



Panel ekspercki (Bruksela) cz. II

 Posiedzenie panelu ekspertów (zazwyczaj 6-8) 

 Analiza arkuszy ocen poszczególnych wniosków - „burza mózgów”

 Uzasadnienie swoich ocen

 Opracowanie zbiorczej recenzji każdego   wniosku wypracowanej 
podczas panelu(consensus) .

 Opracowanie listy priorytetowej 



Wynagrodzenie

450 EUR za każdy dzień pracy na rzecz KE;

ale: za pracę nad   oceną grantów poza Brukselą, zazwyczaj przyjmuje się :

– „zwykły” ekspert  1 grant/0,5 dnia  

– Osoby piszące raporty zbiorcze w panelu – 1grant/2 dni

Delegacja na pobyt w Brukseli:

 Dieta - 92 EURO/doba

 Zakwaterowanie - 100EURO/doba (bez faktur)

 Przejazdy - II klasa bilet lotniczy, I klasa pociąg

 Samochód własny = do kwoty biletu kolejowego I klasy 

 lub 0,22 EURO/km   (do 400 km)



Korzyści bycia ewaluatorem PR EU

 unikatowe doświadczenie 

 możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych (i 
nie tylko….)

 wpływ na kształtowanie unijnej polityki badawczo-rozwojowej i 
proinnowacyjnej.

 znakomita okazja pogłębienia wiedzy aby jak najlepiej 
przygotować doskonały wniosek projektowy i osiągnąć sukces.
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