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Introducció

Un dels objectius estratègics del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat d’Alacant és potenciar 
i fomentar la investigació d’excel·lència en tots els camps científics i enfortir el seu caràcter 
internacional. En aquest marc considerem especialment important fomentar la participació del nostres 
grups d’investigació en convocatòries del programa Horizonte Europa que impulsen la investigació 
col·laborativa amb els actors més rellevants del panorama nacional i internacional.

La participació en convocatòries europees és un procés més complex que en la resta de programes i 
presenta un alt nivell de competitivitat, pel que estar familiaritzats amb elles és crucial per a aconseguir 
l’èxit. Amb aquest objectiu, la participació com a avaluador de projectes a la Comissió Europea ens 
brinda un alt valor afegit, ja que permet a l’expert i futur candidat familiaritzar-se amb el llenguatge 
de la Comissió Europea i amb els processos de preparació de propostes competitives, però també 
participar d’una xarxa d’experts internacionals i tindre una visió privilegiada del procés d’avaluació 
al més alt nivell. Per això, hem actualitzat la guia “Hacerse Evaluador de la Comisión Europea: por 
qué, cuánto, cómo y cuando...”, en el si del finançament obtingut a través de l’Ajuda de la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Publica (AFI-06/2020). Es tracta d’una de les nombroses iniciatives del 
Vicerectorat d’Investigació destinada a afavorir i impulsar la participació del grups d’investigació 
d’excel·lència de la Universitat d’Alacant en el marc del programa de finançament Horizonte Europa.

Amb la present guia pretenem donar suport al personal investigador de la Universitat d’Alacant en el 
procés de donar-se d’alta com a expert avaluador al Portal d’oportunitats de finançament i licitacions 
de la Comissió Europea, detallant pas a pas les accions per a dur a terme aquesta tasca. Aquest recurs 
es complementarà amb diferents activitats de formació on el tècnics de la Subdirecció de Projectes 
internacionals d’I+D+i (SPIIDi) donaran suport en viu per a culminar amb èxit aquest procés.

Esperem que siga del vostre interès i tingueu una enriquidora i fructífera experiència com a avaluadors 
de projectes europeus.

Atentament

Juan Mora Pastor,
Vicerector d’Investigació
Universidad de Alicante
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Objectius d’aquesta Guia

A continuació, es presenten una sèrie d’indicacions 
pràctiques i recomanacions útils per a la participació dels 
investigadors de la Universitat d’Alacant, i en general de 
qualsevol interessat, com a avaluadors de la Comissió 
Europea.

La Subdirecció de Projectes Internacionals de I+D+i 
(SPIIDi) de la Universitat d’Alacant, depèn de Vicerectorat 
d’Investigació des de l’any 2005 és l’encarregada d’ajudar 
els investigadors en la preparació de propostes dirigides 
a Programes de la Comissió Europea i totes aquelles 
accions que milloren la participació i la gestió d’aquests, 
entre d’altres. En aquest cas, assisteix els investigadors en 
la tasca de donar-se d’alta com a expert avaluador resol 
els dubtes més freqüents i edita aquesta guia pas a pas 
per a facilitar el procés.

Aquest document té un caràcter informatiu i en cap cas 
substitueix o reemplaça la documentació oficial publicada 
per la Comissió Europea. Part de la informació continguda en 
aquesta guia és d’elaboració pròpia, a partir d’experiències 
arreplegades per experts i de les publicacions oficials 
sobre el Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON), 
proporcionades per les diferents institucions de la Unió 
Europea (UE), el Centre de Desenvolupament Tecnològic 
Industrial (CDTI), l’Oficina Europea del Ministeri, etc. Volem 
aprofitar aquesta introducció per a agrair tota la informació 
disponible al públic, que ha facilitat l’elaboració d’aquest 
document. Totes les fonts utilitzades es troben llistades al 
final de la guia. Avís Legal

La SPIIDi no es fa responsable dels canvis que puguen introduir 
la Comissió Europea i/o les diferents institucions o organismes 
vinculats amb el Programa Horitzó 2020 i altres programes 
posteriors a la publicació d’aquesta guia ni respecte de l’aplicació 
o interpretació que cada usuari faça d’aquesta publicació.

Dades de contacte de la SPIIDi:
SPIIDi – Subdirecció de Projectes 

Internacionals de I+D+i
Servei de gestió de la investigació

Vicerectorat d’investigació
Campus san Vicente del Raspeig

Torre de control. Planta Baja Ala izquierda
03690 Alicante

Email: sdir.irtd@ua.es
Telèfons: +34 965909470

Página web: https://sgi.ua.es/es/proyectos-
internacionales/

Si voleu estar al dia de les convocatòries europees 
us convidem que us subscrigueu a la nostra llista de 
distribució (únicament accessible per al personal de 

la Universitat d’Alacant):

https://sgi.ua.es/es/proyectos-internacionales/
listas-de-distribucion.html
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Les raons per les quals un investigador o investigadora 
ha de participar com a avaluador de la Comissió Europea 
(CE) i les Agències d’aquesta són moltes i variades:

• Desenvolupament personal

• Interactuar amb altres experts avaluadors

• Ampliar la xarxa d’investigació

• Actualització de l’estat de l’art de la ciència europea

• Formació sobre criteris i procés d’avaluació

• Entendre millor com funciona el sistema del HORIZON 
i altres programes europeus i com estan escrits els 
projectes guanyadors (també evitar errors comuns)

• Cada any, només el HORIZON empra al voltant de 
20.000 experts, a més el 25% dels avaluadors han de 
ser nous, així que us necessiten!

• Mentre que en la base de dades d’experts només hi ha 
un 15% de dones, en els panells es requereix, almenys 
un 40%. 

Hi ha alguns requisits bàsics per a ser cridat des de la base 
d’experts avaluadors:

1. Raonablement alt nivell d’experiència en investigació i in-
novació en qualsevol camp científic, que incloga aspec-
tes relacionats amb la gestió.

2. Almenys un títol universitari (no cal ser doctor).

3. Estar disponible, ocasionalment, per períodes de temps 
curts: de vegades es requereix desplaçament a Brusse-
l·les durant una setmana.

4. Tenir un bon nivell d’anglès: capacitat de llegir i entendre 
fàcilment informació en anglès, i també de parlar-lo co-
rrectament i fluida.

5. Compromís de confidencialitat en l’avaluació.

6. Absència de conflicte d’interès.

No fa falta haver participat en projectes subvencionats per 
la UE per a ser avaluador ni ser recomanat per la UA. Pot 
apuntar-se com avaluador, fins i tot, si està jubilat o si s’és 
nacional d’un tercer país (no UE).

En ser cridat a avaluar, ha de declarar els projectes i les pro-
postes amb què té vincles i/o eventuals conflictes d’interès. 
No està permès que avalue projectes en la mateixa convoca-
tòria en què s’haja presentat ni que avalue projectes rivals en 
els mateixos fons.

Per 
què  ser personal avaluador 

de la Comissió Europea?
requisits posa la Comissió 
per a ser personal avaluador?

Quins



Avaluadors
Avaluació en processos de selecció (convocatòries)

Modalitats en avaluació de projectes: 
Avaluador, rapporteur, chairperson, o vice-chairperson

Altres:
Evaluadores de premios, evaluadores de ética

Revisors
Projectes/Accions en execució

Observadors

Informen sobre l’equitat del procés d’avaluació en totes 
les fases d’aquest.

Comproven que els experts apliquen correctament els 
criteris d’avaluació

Comitès assessors de la CE  
Assistència en la preparació, implementació i avaluació 
de programes i disseny de polítiques.

Membres del Comitè Científic de l’ERC i avaluadors 
externs

Per a les avaluacions 
(sempre depenent del tipus de convocatòria)

Aproximadament 1 dia de treball en remot per proposta

5 dies de treball a Brussel•les  (si la convocatòria ho requereix)

Per a les revisions
(projectes ja en marxa)

2 dies de treball en remot

1 dia de reunions

Els períodes de treball poden tenir lloc en èpoques intem-
pestives, com Nadal i Cap d’Any, o durant l’estiu. La Comis-
sió Europea us contactarà per correu electrònic amb prou 
antelació, si identifiquen el vostre perfil com a adequat per 
als requisits específics d’una convocatòria.

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

tipus d’avaluadors             
contracta la CE?

temps ocupa ser personal 
avaluador?

QuantQuins
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Els experts independents de l’European Research Council – Consell Eu-
ropeu d’Investigació (ERC) no han de registrar-se en el Funding and Ten-
ders Portal. L’ERC selecciona els experts seguint els suggeriments del 
Consell Científic de l’ERC i els membres d’aquest de panell d’avaluació.

En general, per a tots els programes (excepte els gestio-
nats per l’EACEA), el treball de l’avaluador és remunerat 
de la forma següent:

• 450 €/dia de treball de jornada completa 
(en remot o presencial)

• Despeses de viatge

• 92 €/dia com a dieta de manutenció

• 100 €/dia com a dieta d’allotjament, quan siga            
requerit.

Tots els supòsits es troben recollits en el model de con-
tracte de l’expert avaluador, inclòs al final d’aquesta guia 
en l’apartat “Recursos útils i fonts consultades”, punt 2.

En el cas dels programes gestionats per l’EACEA: en els 
annexos de la convocatòria d’experts apareixen desglos-
sats els pagaments i els reembossaments que correspo-
nen als avaluadors.

1.

2.

3. 

9. 

8. 

6. 

4. 

12. 

13. 

14. 

11. 

10. 

7. 

5. 

Horizó Europa, Programa Marc d’Investigació e innovació 
(HORIZON) 

Programes gestionats per l’Agència Executiva d’Educació, Audio-
visuals i Cultura (EACEA): ERASMUS +, Europa per als Ciutadans, 
Europa Creativa, i Projectes Pilot.

Programa sobre el Mercat Únic per a petites y mitjanes empreses 
(SMP).

Fons Europeu de Defensa (EDF)

Fons d’Investigació de l’Acer i el Carbó (RFCS)

Programa Europeu de Salut (EU4H)

Promoció de Productes Agrícoles (AGRIP)

Fons per a la Seguritat interna i Visats (BMVI)

Programa de Justícia (JUST)

Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania (CERV)

Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF)

Fons de Seguretat Interna – Policia (ISF)

Connectant les Instal·lacions d’Europa (CEF)

Fons Europeu Marítim i Pesquer (EMFAF) 

Per a
quins

programes utilitza la 
Comissió Europea la 
Base de Dades d’Experts 
Avaluadors?

remunera la Comissió 
Europea al personal 
avaluador?

Quant 
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https://www.horizonteeuropa.es/que-es
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/erasmus_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/citizens-equality-rights-and-values-cerv_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/creative-europe_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/pilot-projects-and-preparatory-actions-pppas_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview_es
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/eu4health_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products-0_es
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/borders-and-visa-funds/integrated-border-management-fund-border-management-and-visa-instrument-2021-27_en
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders_en
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/internal-security-funds/internal-security-fund-2021-2027_en
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_en
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Registre en el Funding and Tenders Portal
PAS 1 

PAS 2

A continuació, s’inclou el link per a accedir al Funding and Tenders Portal de la Comissió Europea per a 
la Investigació i la Innovació:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

(Si ja teniu Username i password del portal, passeu directament al Pas 2).

Recomanem que useu sempre la mateixa direcció de correu electrònic per al registre en el portal, tant 
si accedireu com a expert o com a participant en una proposta o projecte.

PAS 1

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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En prémer  “Register”, s’accedeix a la pàgina de Crea un Compte:

Després de completar els camps indicats en el formulari anterior i fer clic en 
“Create an account”, un correu de confirmació és enviat automàticament a la 
direcció de correu electrònic que s’ha indicat en el registre.

Registre en el Funding and Tenders Portal
PAS 1 
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Cal introduir una contrasenya d’almenys 10 caràcters que 
incloga un mínim de 3 de les categories següents: 

• Majúscules

• Minúscules

• Números 

• Caràcters especials

El correu que es rep és el següent:

En fer clic en el link marcat, apareix la pantalla de “New password”. 

Registre en el Funding and Tenders Portal
PAS 1 
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Accés al mòdul d’experts
PAS 2 

Si teniu usuari i contrasenya del Funding and Tenders Portal, heu d’accedir directament al mòdul 
d’experts a través del link següent:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

CLIC

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Una vegada que hem registrat l’“Usuari” i “Contrasenya”, accedim al Funding and Tenders 
Portal en fer clic en la pestanya “Work as an expert”. 

Accedir al Portal de Registre
PAS 1 

Dins de la pestanya “Work as an expert” trobarem una altra pestanya “Register as 
an expert”, si hi fem clic accedirem de forma immediata per a completar les dades 
necessàries del nostre perfil d’expert.
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My Expert Area. Pantalla Principal

El nou Mòdul d’Experts té un panell de control principal molt més intuïtiu i accessible. L’esquema 
següent en mostra les parts principals: 
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Dades personals “Personal details”
PAS 1 

Una vegada fet aquest pas, ja podeu nomenar una altra persona perquè complete la resta del 
perfil, si així ho desitgeu. Per a això, en el marge dret del panell principal “Dashboard” trobareu 
l’accés a “Delegations”. Si feu clic en “Manage delegations” podreu assignar una altra persona 
que us ajude amb a la introducció de les dades d’aquesta. Sereu responsables de la veracitat i la 
validació de les dades que altres hagen introduït.
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Dades personals “Personal details”
PAS 1

	

	

CLIC	
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Dades de contacte “Contact details”
PAS 2 
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En aquesta pantalla hi ha una casella on l’expert pot introduir paraules clau que resumisquen les 
capacitats i les àrees d’investigació d’aquest. El sistema suggereix paraules en un desplegable que 
es poden utilitzar o obviar. En aquesta part es permet com a màxim incloure 20 entrades de text, 
que en total sumen 200 caràcters amb espais.

D’acord amb les publicacions de la mateixa Comissió1, els factors que influeixen en la selecció 
d’experts són: capacitats, experiència, coneixement, diversitat geogràfica, gènere i a vegades, ex-
periència en empresa. Com a novetat en HORIZON, la Comissió va introduir un criteri addicional 
anomenat “cross-cutting issues” que influeix igualment en la selecció: la capacitat d’identificar as-
pectes d’humanitats i socials en els projectes, la dimensió de gènere, l’èmfasi en la difusió i l’ex-
plotació de resultats i les activitats de comunicació. 

Per tant, es recomana incloure també els termes següents en aquest apartat “Expertise”: gender 
equality and gender content of research, ethics in research, use of results of research, dissemination 
and exploitation of results, communication. 

Es recomana que consulteu la recomanació de la Comissió1 per a més informació.

1 https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/methodology-for-expert-fees_en.pdf 

Àrea d’experiència “Expertise”
PAS 3 

Quan es publiquen els Work programmes bianuals o triennals en el Funding and Tenders Por-
tal i de forma anual, es localitzen els tòpics que són d’interès (aquells en què l’expert podria 
participar com a avaluador o investigador). La descripció d’aquesta tòpic (o les parts més re-
llevants, que coincidisquen amb l’expertise del candidat) es poden incloure en aquest apartat. 
Recordem que la primera selecció d’experts la fa un sistema informàtic al qual s’introdueixen 
paraules incloses en els tòpics juntament amb els criteris de selecció: gènere, distribució 
geogràfica, etc., per tant, com més paraules hi coincidisquen, més possibilitats tindrà l’expert 
d’aparèixer en un primer filtrat.

CONSELL
per a 

augmentar les 
possibilitats 

de ser 
convocat en 

HORIZON
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Ocupació actual/ Històrica d’ocupació 
“Current Employment”

PAS 4 

Generalment la Comissió cerca experts amb experiència en el sector industrial o qualsevol en-
titat que no siga purament acadèmica o d’investigació. Per tant, és recomanable introduir en 
aquest apartat si hi haguera alguna experiència en aquests sectors no acadèmics, per petita 
que siga aquesta.

En aquesta pestanya, el candidat declara el seu estat/la seua situació actual (empleat, autònom, 
aturat, etc.), el període (mes + any) des del qual s’ostenta aquest estat. En l’apartat “Job Title” es 
disposa text lliure (200 caràcters) per a incloure l’activitat feta. L’organització ocupadora es pot 
obtenir consultant la Base de dades del Portal o es pot introduir de forma manual (tipus d’orga-
nització, país, departament i pàgina web).
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Guia pas a pas

Ocupació actual/ Històrica d’ocupació 
“Current Employment”

PAS 4 

És possible completar l’històric d’experiència professional. Per a això, cal seleccionar “Add new 
experience”, i completar el mateix formulari. Recordem que el sistema permet cercar en la base 
de dades d’organitzacions registrades en el Funding and Tenders Portal. 

Es recomana incloure també el link a un CVitae online en l’apartat següent de la mateixa pantalla:
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Guia pas a pas

Formació (universitària i postgrau) “Education”
PAS 5 
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Guia pas a pas

Idiomes “Languages”
PAS 6 

Si feu clic en “Add new…” és possible afegir idiomes addicionals.
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Guia pas a pas

Qui pot veure el meu perfil? “Programme Selection”
PAS 7 

En aquesta pantalla se selecciona quins organismes poden tenir accés a les vostres dades. Per 
defecte apareixeran tots seleccionats:

• Si seleccioneu el primer apartat es permet que els cossos i institucions de la Unió Europea tin-
guen accés a les vostres dades per a poder seleccionar-vos com avaluador per a les propostes 
rebudes per aquests organismes. (Recomanat).

• Si seleccioneu el segon apartat es permet que altres institucions/òrgans/cossos públics i pri-
vats, diferents dels de la UE, amb els quals aquesta ha aconseguit acords i decisions sobre 
aquest tema tinguen accés a les vostres dades. (Recomanat). 

• Finalment, si seleccioneu el tercer apartat es permet que institucions públiques i privades de 
tercers països (fora del conjunt UE) tinguen accés i poden així avaluar les propostes.
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Guia pas a pas

Qui pot veure el meu perfil? “Programme Selection”
PAS 7 

Si voleu seleccionar manualment els programes, també és possible:
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Guia pas a pas

Publicacions i assoliments “Publications”
PAS 8 

Aquests dos últims apartats “Publications” i “Additional Information” encara que no són obliga-
toris, són una gran oportunitat per a reflectir el vostres treball i altres aspectes que us destaquen 
com el candidat ideal per a ser membre dels panells d’avaluació de la Comissió Europea.

Les publicacions es poden afegir directament introduint el DOI (Digital Object Identifier) o també 
de forma manual: títol, data, autor o coautor, editorial, keywords, pàgina web (opcional), etc.

Si feu clic en “Add new…” és possible afegir publicacions addicionals.

Si no teniu publicacions, podeu fer ús de la pantalla següent “Additional Information”.
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Guia pas a pas

Informació addicional “Additional Info”
PAS 9 

Aquest apartat recull l’experiència com a avaluador / revisor del candidat, com també per a descriure 
els majors assoliments personals: emprenedoria, inversions en innovació, desenvolupaments tec-
nològics, palesos, aportacions a la societat, etc.

En aquesta pantalla es permet introduir la referència orcID, experiència com a revisor de papers i de 
projectes fora de la Comissió Europea, experiència relacionada amb projectes d’innovació, valoració 
d’empreses, sector industrial i una altra informació d’interès.
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Guia pas a pas

Una vegada que s’hi hagen completat totes les seccions i l’estat del 

vostre perfil aparega com a “vàlid”, sereu elegible per a la selecció 

com a expert del programa/s que haja inclòs a l’inici del registre. No 

obstant això, el registre com a expert en la base de dades no garanteix 

la selecció automàtica. La Comissió selecciona experts d’acord amb 

les necessitats d’Expertise d’aquesta en cada convocatòria concreta.
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Guia pas a pas

Informació addicional “Additional Info”
PAS 9
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Guia pas a pas

Informació addicional “Additional Info”
PAS 9

Si el perfil no es troba validat al 100%, el portal ens indicarà quins són els apartats que falten per 
completar.
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Guia pas a pas

D’altra banda, una vegada validat el perfil d’expert és possible modificar -lo. Per a això, farem clic 
en “My Expert Area” i a continuació clicarem la pestanya  “Edit my profile”.

Informació addicional “Additional Info”
PAS 9
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Guia pas a pas

Informació addicional “Additional Info”
PAS 9



36 Fes-te avaluador de la Comissió Europea
Guia pas a pas

¿ ¿
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Guia pas a pas

La Comissió Europea i les seues diferents agències fan constantment selecció d’experts d’acord 
amb els criteris i regles següents per a assegurar rotació d’avaluadors:

• Experiència: algun nivell de coneixement, experiència i capacitats en àrees concretes 
i competències en altres àrees rellevants (per exemple: gestió de projectes, innovació, 
comunicació, explotació de resultats i difusió). 

Si el perfil compleix les condicions esmentades, la selecció cerca un equilibri en termes de:

• Diversitat geogràfica

• Gènere (almenys 40% dones) 

• Balanç públic-privat (acadèmic – no acadèmic), quan siga aplicat

• Almenys el 25% d’avaluadors de HORIZON no han participat en les convocatòries anteriors 
d’Horitzó 2020 i 7è Programa Marc 

• Màxim 120 dies de remuneració per expert en 4 anys successius (incloent-hi revisió i altres 
serveis). 

• Preselecció d’un nombre major per a algunes accions bottom up, selecció final després de 
tancament de la convocatòria.

Què ocorre després?
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Guia pas a pas

Entre dos i quatre mesos abans del deadline d’una convocatòria, la Comissió Europea (a través 
d’alguna de les seues Agències) fa una primera preselecció d’experts.

L’expert rep un email amb la següent informació:

- La convocatòria (tòpic) per al que ha sigut preseleccionat.

- El calendari del procés d’avaluació: data de tancament de la convocatòria, fase remota, fase 
presencial a Brussel·les.

- Reembossament del viatge, manutenció i dies d’avaluació

Es sol·licita confirmació incloent disponibilitat per a avaluar en el calendari proposat.

Què ocorre després? 

Primera comunicació de la Comissió europea 
o les seues Agències

PAS 1
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Guia pas a pas

Què ocorre després?

Primera comunicació de la Comissió europea 
o les seues Agències

PAS 1
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Guia pas a pas

Què ocorre després?

Selecció com a Expert
PAS 2

Quan l’expert és finalmente seleccionat, rep el següent correu electrònic:
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Guia pas a pas

Què ocorre després?

Selecció com a Expert
PAS 2

La Comissió mai demanarà cap dada bancària per correu electrònic.  Sempre s’interactua a través 
del Funding and Tenders Portal. El primer pas serà pujar documents a la plataforma que proven la 
identitat del candidat i els detalls bancaris d’aquest.

La nova plataforma d’experts inclou en el menú de l’esquerra l’accés a pantalles amb assistents 
que guien en el procés de registre i validació de document legal (DNI / Passaport) i compte corrent. 

Com es tracta d’un document en actualització constant, recomanem consultar la web següent per 
a obtenir-ne l’última versió:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

Si finalment és seleccionat, el candidat 
signa un contracte bilateral amb la Co-
missió (trobareu el model d’aquest en 
l’apartat Recursos Útils).

Les instruccions sobre com funciona el 
procés d’avaluació a partir d’aquest mo-
ment i quin paper s’espera de l’expert en 
HORIZON es troben en el document se-
güent:

“HORIZON Experts standard brifing slides”:

https://ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities/docs/2021-2027/
experts/standard-briefing-slides-for-ex-
perts_he_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
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Actualització
de dades  

en el perfil
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Guia pas a pas

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Almenys de forma anual, i sempre preferiblement coincidint amb la publicació de les convocatòries, 
es recomana revisar el perfil introduït en el Mòdul d’Experts, especialment l’apartat “Expertise”, i adap-
tar-lo als nous tòpics convocats, si es tracta de HORIZON. Per a això: 

Accés al Mòdul d’Experts amb usuari i contrasenya
PAS 1 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Guia pas a pas

Introducció de dades d’accés a ECAS
PAS 2 

ejemplo@correo.com
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Guia pas a pas

Completar o actualitzar el perfil d’expert
PAS 3 

S’accedeix al menú “Manage My Area” i després al submenú “My Expert Area”. 

El procés de registre pot ser interromput en qualsevol moment i podeu recuperar les dades quan 
vulgueu.

No obstant això, la Comissió Europea només podrà accedir al vostre perfil quan aquest aparega 
com a “VALID”.
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Guia pas a pas

Completar o actualitzar el perfil d’expert
PAS 3 

Per a modificar el perfil d’expert, s’ha de fer clic en “Edit Profile”
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Guia pas a pas

Completar o actualitzar el perfil d’expert
PAS 3 



48 Fes-te avaluador de la Comissió Europea
Guia pas a pas
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Guia pas a pas

1. Employment, Social Affairs and Inclusion DG:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=1191&langId=en

Guia per a completar el registre en aquesta base de dades:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm 

2. COST-European Cooperation in Science and Technology

http://www.cost.eu/participate/external_experts

3. SEPIE- Servicio Español para la Internacionalización de la Educación:
(Per a convocatòries descentralitzades del Programa Erasmus+):

http://www.sepie.es/iniciativas/eycext.html

4. Altres oportunitats per a convertir-se en Expert de la Comissió Europea

Sovint, la Comissió Europea contracta experts per a avaluar licitacions i per a controlar i asses-
sorar en diferents programes finançats amb fons de la Unió Europea. A més de donar-se d’alta 
en el Funding and Tenders Portal en el Mòdul d’Experts, es pot respondre a convocatòries indivi-
duals que es publiquen en la pàgina següent:

https://ec.europa.eu/info/node/14313/_en

Altres bases de dades d’experts de la Comissió Europea

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=1191&langId=en
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm 
http://www.cost.eu/participate/external_experts
https://ec.europa.eu/info/node/14313/_en
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Guia pas a pas
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Guia pas a pas

Recursos útils i fonts consultades

1. Convocatòria d’experts per a HORIZON i el RFCS:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_
en.pdf

2. Model de contracte de HORIZON per a experts:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/experts_manual/h2020-experts-mono-contract_en.pdf

3. Preguntes freqüents en el Funding and Tenders Portal:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=nu-
ll;actions=;keyword=

4. Llistat d’avaluadors:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents

5. Altres oportunitats per a ser expert de la Comissió Europea:
http://ec.europa.eu/info/node/14313/_en

6. Manuals on-line del Funding and Tenders Portal:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm    

7. Instruccions proporcionades per la Comissió Europea als avaluadors seleccionats en HORIZON:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-ex-
perts_he_en.pdf

8. Formularis d’avaluació proporcionats als avaluadors per a puntuar les propostes (diferents formats per a RIA/
IA i per a CSA):
(Distintos formatos para RIA/IA y para CSA)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_
en.pdf

9. Informació important de la CE als experts de l’H2020 (exclou els contractats per l’ERCEA):
(Excluye a los contratados por la ERCEA)
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/methodology-for-expert-fees_
en.pdf  

 Preguntes Freqüents en l’avaluació d’Innovació, ciències socials i humanitats i altres aspectes de les propostes 
de HORIZON:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;ac-
tions=;keyword=expert%20briefing

 Vídeo: A New look for the Experts Area in the Participant Portal
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/A+New+Look+for+the+Experts+Area+in+-
the+Participant+Portal

10.

11.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/experts_manual/h2020-experts-mono-contract_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
http://ec.europa.eu/info/node/14313/_en
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/methodology-for-expert-fees_en.pdf 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/methodology-for-expert-fees_en.pdf 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=expert%20briefing
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=expert%20briefing
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/A+New+Look+for+the+Experts+Area+in+the+Participant+Portal
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/A+New+Look+for+the+Experts+Area+in+the+Participant+Portal
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