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W prezentacji wykorzystano materiały udostępnione przez KE.
Spotkanie jest współfinansowane ze środków MNiSW.

1



www.rpkgdansk.pl

Agenda spotkania

1. Aplikacja na eksperta KE w programie Horyzont 2020

2. Praca eksperta KE w programie Horyzont 2020

3. Korzyści z bycia ekspertem KE w programie Horyzont 2020

4. Statystyki udziału ekspertów KE z Regionu w ocenie
wniosków projektowych w programie Horyzont 2020
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✓ Oceniający wnioski projektowe

✓ Monitorujący/kontrolujący realizowane projekty

✓ Wspierający przygotowanie, wdrożenie i ocenę programów

✓ Eksperci monitorujący kwestie etyczne

✓ Eksperci oceniający kwestie etyczne

✓ Obserwatorzy czuwający nad prawidłowym przebiegiem oceny wniosków
projektowych

✓ Eksperci ds. coachingu w ramach konkursów ogłaszanych przez
Europejską Redę ds. Innowacji.
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1. Aplikacja na eksperta KE
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➢ Osoby działające w sferze badawczo – rozwojowej, jak i w przemyśle:
profesorowie, doktorzy, przedsiębiorcy.

➢ Osoby, które nie prowadzą badań, ale posiadają doświadczenie w
sektorze publicznym lub prywatnym w jednej lub większej liczbie
dziedzin:

✓ administracja, zarządzanie i ocena projektów badawczo-rozwojowych

✓ wykorzystywanie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych, transfer
technologii i innowacji

✓ międzynarodowa współpraca w nauce i technologii

✓ rozwój zasobów ludzkich.
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1. Aplikacja na eksperta KE
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1. Aplikacja na eksperta KE

Z inicjatywy organizacji:

✓ organizacja wysyła do KE e-mail (wraz z załącznikiem), w
którym wskazuje proponowanych ekspertów

Indywidualnie:

✓ kandydat na eksperta zakłada konto na Portalu Uczestnika

✓ tworzy profil eksperta poprzez wypełnienie formularza
aplikacyjnego
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1. Aplikacja na eksperta KE

6

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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1. Aplikacja na eksperta KE
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1. Aplikacja na eksperta KE
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1. Aplikacja na eksperta KE
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1. Aplikacja na ekspertów KE
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2. Praca eksperta KE

11



www.rpkgdansk.pl

2. Praca eksperta KE
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2. Praca eksperta KE

➢ Ekspert nie reprezentuje Uczelni/Firmy

➢ Ekspert może pochodzić z dowolnego kraju, również spoza UE i
krajów stowarzyszonych

➢ Praca w Brukseli i/lub zdalna

➢ KE zwraca się z propozycją współpracy

➢ Zachowanie poufności

➢ 15 – liczba dni do przepracowania w roku (zazwyczaj)

➢ 200 – maksymalna liczba dni pracy okresie 4 lat

➢ Liczba ocenianych wniosków projektowych uzależniona od
zainteresowania dany obszarem tematycznym

➢ Brak konfliktu interesów
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2. Praca eksperta KE

➢ Konflikt interesów:

- zaangażowanie w przygotowanie ocenianego wniosku
projektowego

- wystąpienie korzyści/ straty w przypadku przyjęcia/odrzucenia
ocenianego wniosku projektowego

- ma bliskie więzi rodzinne lub inne bliskie relacje osobiste z
osobą/osobami zaangażowanymi w przygotowanie wniosku lub z
osobą, która skorzystałaby, gdyby oceniany wniosek został
przyjęty/odrzucony

- jest dyrektorem, powiernikiem, partnerem lub jest w jakikolwiek
sposób zaangażowany w zarządzanie podmiotu składającego
wniosek projektowy i oceniał wniosek projektowy
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2. Praca eksperta KE

➢ Konflikt interesów cd:

- jest zatrudniony przez jednego ze wnioskodawców (lub powiązane
osoby trzecie, podwykonawców lub inne osoby trzecie
zaangażowane w działanie) i oceniałby wniosek projektowy

- jest członkiem grupy doradczej powołanej przez Komisję
Europejską w zakresie przygotowywania programów pracy lub
planów prac UE lub Euratom „Horyzont 2020” w dziedzinie
związanej z danym konkursem i oceniałby wniosek projektowy

- jest pracownikiem Krajowego Punktu Kontaktowego lub Enterprise
Europe Network (EEN)

- jest członkiem Komitetu Programowego
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2. Praca eksperta KE

➢Umowa:

- podpisywana drogą elektroniczną z KE

- definiuje: prawa, obowiązki i warunki pracy i płacy

- nie jest to umowa o pracę

- wskazuje:

• czy praca wymaga/nie wymaga podróży

• maksymalną liczbę dni pracy

• planowany kalendarz pracy

- porozumiewanie sią drogą elektroniczną poprzez Portal KE (SEDIA)

- musi być podpisana najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy

- dokumentacja przechowywana do 2 lat po ostatniej płatności z KE
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2. Praca eksperta KE

➢VAT:

You are obliged to ensure compliance with your national legislation on
taxes and social security law – this is your responsibility. Any payment
you receive is not exempted from national taxes.

If you are considered to supply a taxable service under national tax law
and you are registered for VAT as a natural person in an EU Member
State, you can benefit from a VAT exemption certificate for payments
made under your contract.

Further information on the VAT situation can be found in the FAQs on
the Participant Portal.

FAQ ID : 380

FAQ ID : 381
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/380;categories=experts;programme=null;actions=;keyword=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/381;categories=experts;programme=null;actions=;keyword=VAT
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3. Korzyści z bycia ekspertem KE

➢ zdobycia cennego doświadczenia, które można następnie
wykorzystać w pisaniu wniosków projektowych

➢ nawiązanie kontaktów

➢ wynagrodzenie i diety eksperta:

– około 450 € /225 € za każdy dzień/pół dnia pracy

– 92 € diety / dzień dla ekspertów mieszkających > 100 km od miejsca oceny

– 46 € diety / dzień dla ekspertów mieszkających < 100 km od miejsca oceny

– około 100 € ryczałt na hotel / dzień tylko dla ekspertów mieszkających > 100
km od miejsca oceny

–zwrot kosztów podróży (samolot – 2kl., pociąg, samochód) wg
przedstawionych faktur.
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4. Statystyki z Regionu w latach 2014-2018
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HES (Higher or Secondary Education Establishments) – uczelnie 
REC (Research Organisations) – instytuty badawcze
PUB (Public bodies) – organizacje publiczne
PRC (Private for-profit) – przemysł
OTH (other) – inne
Uczestnictwo to udział jednego eksperta w jednym obszarze  programu Horyzont 2020

PRC  32%

57 ekspertów

119 uczestnictw 

PRC  35%
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4. Statystyki z Regionu w latach 2014-2018
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4. Statystyki  z Regionu w latach 2014-2018
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4. Statystyki  z Regionu w latach 2014-2018
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4. Statystyki z Regionu w latach 2014-2018
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Obszary tematyczne 

BIOTECH SWAFS-Crosst Food

Security TPT ENV (Climate)

SME Inst Energy Euratom

ADVMANU Crosst-Theme Health

ICT SEAWP-Crosst Society

MSCA FET ERC

PRC  10 obszarów
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4. Statystyki z Regionu w latach 2014-2018
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Komplementarne źródła finansowania
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Dziękuję za uwagę

Magdalena Urbanowicz

Regionalny Punkt Kontaktowy                                                                                
Programów Ramowych UE

Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk
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NEWSLETTER RPK GDAŃSK
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