
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZASAD NABORU WNIOSKÓW NA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ WSPÓŁPRACY Z EKSPERTAMI, 
BIORĄCYMI UDZIAŁ W PROCESIE OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PROGRAMU EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI, 
OCENY RAPORTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW PROGRAMU EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI I PRZYZNAWANIA 
ZNAKU JAKOŚCI EUORPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI  
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O UMIESZCZENIE 

W WYKAZIE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w Wykazach kandydatów na ekspertów oceniających 

wnioski i raporty, wnioski o przyznanie Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności 

 

I. Zakres współpracy  
 

Osoby ubiegające się o status kandydata na eksperta oceniającego wnioski i raporty będą świadczyły 

usługi (zamówienia) określone w szczegółowym wykazie zadań eksperta stanowiącym załącznik nr 4 

do Zasad naboru kandydatów na ekspertów.  

 

II. Zasady wyboru  
 

Wymagania (formalne i merytoryczne) stawiane kandydatom na ekspertów (ocena wniosków i 

raportów, przyznawanie Znaku Jakości) są zawarte w „Zasadach naboru wniosków na kandydatów na 

ekspertów”.  

 

III. Wymagane dokumenty  
 

Osoba ubiegająca się o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów powinna złożyć następujące 

dokumenty:  

 

1. wniosek o umieszczenie w Wykazie, przygotowany na załączonym formularzu,  

2. CV,  

3. Wypełniony załącznik nr 5 – wzór oświadczenia Kandydata  

4. Wypełniony załącznik nr 6 – wzór zgody Kandydata na przetwarzanie danych osobowych  

 

Miejsce składania dokumentów: dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć do siedziby 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Nabór 

kandydatów na ekspertów Europejskiego Korpusu Solidarności”.  

 

Nabór na kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym.  

 

Ocena kandydata zostanie dokonana przez Komisję Kwalifikacyjną. FRSE zastrzega sobie prawo 

przeprowadzania rozmów z kandydatami. Z kandydatami na ekspertów zaproszonymi do oceny 

wniosków/ raportów zostanie podpisana umowa.  

 

Kandydaci na ekspertów zaproszeni do oceny wniosków/raportów złożonych w ramach danego 

konkursu lub do prowadzenia procesu przyznawania Znaku Jakości będą zobowiązani do udziału w 

szkoleniu zorganizowanym przez FRSE. Przydzielenie wniosków/ raportów do oceny lub Znaku 

Jakości do przeprowadzenia nastąpi po odbyciu przez kandydata na eksperta szkolenia. 


