
 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA EKSPERTÓW  

WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z FUNDACJĄ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 

 W ZAKRESIE OCENY WNIOSKÓW KONKURSU UTWORZENIE I WSPARCIE FUNKCJONOWANIA 120 

BRANŻOWYCH CENTRÓW UMIEJĘTNOŚCI, REALIZUJĄCYCH KONCEPCJĘ CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI 

ZAWODOWEJ (COVES). 

 

 

1. Zakres otwartego naboru 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (dalej FRSE) pełniąca funkcję Jednostki Wspierającej w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w ramach Inwestycji KPO A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego 

kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie ogłoszonej w ramach 

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (dalej KPO) - Komponent A Odporność 

i konkurencyjność gospodarki ogłasza otwarty nabór na ekspertów, którzy będą współpracować z FRSE 

w zakresie oceny wniosków o objęcie wsparciem składanych w ramach Konkursu Utworzenie 

i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję 

centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). 

Eksperci wyłonieni w ramach ogłaszanego otwartego naboru zostaną wpisani do bazy ekspertów (dalej: 

„Baza”) współpracujących z FRSE w związku z realizacją Konkursu Utworzenie i wsparcie 

funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów 

doskonałości zawodowej (CoVEs).  

FRSE będzie zapraszała do współpracy w danym naborze oraz w danej branży zgodnie z Załącznikiem 

1. Wykaz 120 dziedzin z przypisanymi zawodami z klasyfikacji do Regulaminu Konkursu Utworzenie 

i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów 

doskonałości zawodowej (CoVEs) ekspertów wpisanych do Bazy zgodnie z potrzebami wynikającymi 

z liczby złożonych wniosków.  

Przewidziane są maksymalnie 3 nabory w ramach, których eksperci będą zapraszani do współpracy przy 

ocenie wniosków. 

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, 

- złożenie wniosku on-line z wymaganymi załącznikami. 

 

Jedna osoba może wskazać nie więcej niż pięć branż z Załącznika 1. Wykaz 120 dziedzin 

z przypisanymi zawodami z klasyfikacji do Regulaminu Konkursu Utworzenie i wsparcie 

funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości 

zawodowej (CoVEs). 

Z możliwości udziału w naborze wyłączeni są byli pracownicy FRSE do momentu upływu 12. miesięcy 

od rozwiązania stosunku pracy z FRSE. 



 
 

 

3. Obowiązkowe wymagania merytoryczne 

 

Ogólne wymagania merytoryczne: 

 

Każda osoba ubiegająca się o wpisanie do Bazy ekspertów współpracujących z FRSE w zakresie 

objętym niniejszym naborem musi posiadać: 

 

a) wiedzę w zakresie celów, kryteriów i oferty Konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 

branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej 

(CoVEs). 

b) praktyczne umiejętności obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), narzędzi IT 

wspierających proces zdalnego wnioskowania oraz narzędzi IT umożlwiających udział w zdalnych 

spotkaniach/webinariach; 

 

Spełnienie wymagań opisanych w punktach a i b będzie sprawdzane przez Komisję na podstawie 

oświadczenia. Komisja zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji od kandydata. 

 

Szczegółowe wymagania merytoryczne: 

 

W zależności od wybranej branży (możliwość wyboru maksymalnie pięciu) kandydat do umieszczenia 

w Bazie ekspertów powinien spełniać poniżej podane wymagania: 

 

 

Szczegółowe wymagania merytoryczne  Sposób weryfikacji 

Wymaganie 1 

a) Posiada udokumentowaną wiedzę, umiejętności, 

doświadczenie lub wymagane uprawnienia                       

w ramach dziedziny kształcenie branżowe (tj.: 

zarządzanie podmiotem realizującym kształcenie 

branżowe, praca w charakterze nauczyciela 

teoretycznej nauki zawodu, instruktora praktycznej 

nauki zawodu, opiekuna praktyk zawodowych, praca                                

w administracji samorządowej lub rządowej w komórce 

organizacyjnej zajmującej się kwestiami kształcenia 

branżowego, wykształcenie wyższe właściwe dla danej 

dziedziny). 

b) Wskazane w pkt. a) wiedza, umiejętności, 

doświadczenie lub wymagane uprawnienia muszą być 

właściwe dla wskazanych przez kandydata na eksperta 

branż w formularzu zgłoszeniowym. Wykaz branż 

stanowi Załącznik 1 Wykaz 120 dziedzin z 

przypisanymi zawodami z klasyfikacji do Regulaminu 

Konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 

branżowych centrów umiejętności, realizujących 

koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). 

 

a) Opis zawarty w formularzu 

zgłoszeniowym.  

b) Spełnienie wymagania następuje 

poprzez ocenę 1-0 (zerojedynkową), 

czyli spełnia/ nie spełnia. 

 

 

 

 

 

  



 
Wymaganie 2 

a) Posiada doświadczenie w ocenie wniosków o 

dofinansowanie ze środków UE w perspektywie 

finansowej 2014-2020. 

b) Spełnienie wymogu oznacza dokonanie oceny co 

najmniej 10 wniosków o dofinasowanie.  

c) Wskazane oceny wniosków muszą być różne od 

wykazanych w Wymaganiu 3.  

 

a) Opis zawarty w formularzu 

zgłoszeniowym 

b) Wypełniona w formularzu 

zgłoszeniowym tabela zawierająca 

informację o charakterze ocenianego 

projektu (np. nazwa programu, rodzaj 

działania, rok naboru).  

Spełnienie wymagania następuje 

poprzez ocenę 0-1 (zerojedynkową), 

czyli spełnia/nie spełnia. 

Ocenione wnioski powyżej 10 będą 

punktowane zgodnie z zakresem: 

 11-30 wniosków, 1 punkt  

 31-50 wniosków; 2 punkty 

 pow. 50 wniosków; 3 punkty  

 

 

4. Wymagania merytoryczne dodatkowe 

 

 

Wymaganie 3 

a) Posiada doświadczenie w ocenie wniosków                           

o dofinansowanie ze środków UE w perspektywie 

finansowej 2014-2020 zawierających działania 

inwestycyjno-budowlane. 

b) Spełnienie wymogu oznacza dokonanie oceny co 

najmniej 10 wniosków o dofinasowanie.  

c) Wskazane oceny wniosków muszą być różne od 

wykazanych w Wymaganiu 2.  

 

a) Opis zawarty w formularzu 

zgłoszeniowym.  

b) Spełnienie wymagania następuje 

poprzez ocenę 0-1 (zerojedynkową), 

czyli spełnia/ nie spełnia. 

Ocenione wnioski powyżej 10 będą 

punktowane zgodnie z zakresem: 

 11-30 wniosków, 1 punkt  

 31-50 wniosków; 2 punkty 

 pow. 50 wniosków; 3 punkty  

UWAGA! 

Do oferty należy dołączyć obowiązkowo Europass CV potwierdzający wiedzę i doświadczenie opisane 

w formularzu zgłoszeniowym.  

 

5. Stawki wynagrodzenia ekspertów 

Stawki wynagrodzenia ekspertów za ocenę wniosków w konkursie Utworzenie i wsparcie 

funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości 

zawodowej (CoVEs) wynoszą: 



 
a) 800 PLN brutto za ocenę jednego wniosku. 

b) 100 PLN brutto za ocenę konsolidacyjną, 

c) 100 PLN brutto dodatkowo za weryfikację uzupełnień do wniosku. 

 

6. Sposób składania wniosków 

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem narzędzia On-Line FRSE (chyba, że FRSE 

poinformuje o uruchomieniu innego narzędzia). 

Obowiązkową częścią formularza jest deklaracja zawierająca:  

a) oświadczenie o poprawności danych wpisanych do formularza zgłoszeniowego on-line;  

b) oświadczenie o poufności informacji. 

 

Do formularza należy dołączyć następujące załączniki: 

a) zgodę na przetwarzanie danych osobowych;  

c) CV na wzorze Europass; 

d) Oświadczenie osoby ubiegającej się o wpisanie do bazy ekspertów. 

 

Złożenie deklaracji następuje poprzez zaznaczenie wybranych opcji w formularzu zgłoszeniowym 

razem z wymaganymi załącznikami. 

7. Sposób rozpatrywania wniosków 

Wnioski będą rozpatrywane przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Dyrekcję FRSE (dalej 

Komisja), w skład której wejdą pracownicy FRSE reprezentujący Biuro Programów Zewnętrznych 

i Międzysektorowych w ramach którego realizowany jest konkurs Utworzenie i wparcie 

funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości 

zawodowej (CoVEs). 

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 posiedzenie Komisji będzie 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. 

Zakwalifikowanie do bazy ekspertów odbywa się poprzez spełnienie wszystkich warunków z: 

a) wymogów formalnych; 

b) obowiązkowych wymagań merytorycznych.  

 

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia o naborze są: 

− Załącznik 1.: Wykaz 120 dziedzin z przypisanymi zawodami z klasyfikacji do Regulaminu 

Konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności 

(BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs); 

− Załącznik 2.: Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi oceniającymi wnioski składane 

w Konkursie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności 

(BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs);   



 

− Załącznik 3.: Oświadczenie osoby ubiegającej się o wpisanie do bazy ekspertów oceniających 

wnioski w Konkursie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów 

umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs);  

− Załącznik 4.: Wzór umowy, jaka będzie podpisywana z osobą wpisaną do bazy ekspertów przed 

powierzeniem jej do oceny pierwszego wniosku w ramach niniejszego naboru; 

− Załącznik 5.: Zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na 

umieszczenie danych osobowych w bazie ekspertów; 

− Załącznik 6.: Deklaracja w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i ujawniania informacji. 

 


