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7. P R O G R A M R A M O W Y U E

JAK ZOSTAÆ
EKSPERTEM
KOMISJI
EUROPEJSKIEJ
w 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

 Monitor Expert – świadczący pomoc w ocenie i monitorowaniu polityki i całego programu.

Zgłoszenie na eksperta może złożyć każdy samodzielnie
drogą elektroniczną na stronie: https://cordis.europa.eu/
emmfp7/ w jednym z oﬁcjalnych języków UE – najczęściej
języku angielskim. Komisja przyjmuje aplikacje w sposób
ciągły do 31 lipca 2013 r.
Wniosek nie jest skomplikowany. Aplikant proszony jest
o zamieszczenie informacji dotyczących: typu eksperta,
który nas interesuje, doświadczenia, danych osobowych,
miejsca zatrudnienia, umiejętności językowych, zainteresowań, słów kluczowych, publikacji i dotychczasowej edukacji. Do wniosku trzeba również załączyć aktualne CV.
KE pragnie, aby jeśli to możliwe 40 proc. członków zespołów eksperckich stanowiły kobiety, stąd aplikacje pań
są mile widziane.
Każdy z ekspertów przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest do podpisania deklaracji wykluczającej
istnienie konﬂiktu interesów między funkcją eksperta
a codzienną pracą . Deklaracja jest zapewnieniem bezstronności eksperta.
Eksperci Komisji otrzymują wynagrodzenie w zależności od rodzaju oceny i godzin pracy. W przypadku oceny
centralnej prowadzonej w siedzibie Komisji ekspert otrzymuje 450 euro za każdy dzień pracy oraz świadczenia na
koszty związane z noclegiem, wyżywieniem oraz podróżą.
Wnioski mogą być również oceniane zdalnie. Wówczas wynagrodzenie jest zależne od ilości ocenionych projektów.
Agnieszka Możejko
Uczestniczenie w ocenie wniosków czy monitorowaniu
Dział Współpracy z Zagranicą
projektów daje szansę zdobycia cennego doświadczenia,
które można następnie wykorzystać w pisaniu wniosków
o doﬁnansowanie własnych projektów. Rola eksperta nieProjekty składane w ramach konkursów 7. Programu sie ze sobą prestiż i daje możliwości zdobycia ciekawych,
Ramowego UE oceniane są przez ekspertów wyłanianych międzynarodowych kontaktów.
przez Komisję Europejską. Ekspertem Komisji może zostać
Zatem zachęcamy do aplikowania.
każdy, kto:
 posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w konkretnej dziedzinie,
 posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym sprawne ocenianie wniosków i dyskusję
z innymi ekspertami,
 działa w sferze badawczo–rozwojowej, czy w przemyśle.
Tak więc ekspertem Komisji może zostać: profesor, doktor, doktorant, przedsiębiorca.
Danusi Chojnackiej
Ekspertami mogą zostać również osoby, które nie prowadzą badań, ale posiadają doświadczenie w sektorze
wyrazy głębokiego
bokiego współczucia i żalu
publicznym lub prywatnym w jednej lub większej liczbie
dziedzin takich jak:
z powodu śmierci
 administracja, zarządzanie i ocena projektów badawczo-rozwojowych;
TATY
 wykorzystywanie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych, transfer technologii i innowacji;
składają koleżanki
 kwestie związane z nauką i społeczeństwem: edukacja,
z Działu Nauki i Działu Współpracy z Zagranicą
komunikacja, etyka itd.;
 międzynarodowa współpraca w nauce i technologii, rozwój zasobów ludzkich.
Wśród ekspertów wyróżniamy dwa typy:
 Evaluator/Review
Expert
świadczący pomoc
w ocenie wniosków oraz kontroli realizacji projektów już
zaakceptowanych i ﬁnansowanych przez Komisję Europejską;

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

nr 8 (201)

listopad 2012

