O
Ogłoszenie o naborze
n
e kandyydatów
w na ekkspertó
ów
Ministterstwo Ro
ozwoju
pełniąące funkcjję Instytuccji Zarządzzającej
d
dla Prograamu Operacyjnego Inteligenttny Rozwó
ój 2014‐20020 (PO IR)
zaprassza do skłaadania wn
niosków o wpis do Wykazu
W
Ka
andydatóów na Eksp
pertów
d oceny projektu
do
p
p
pozakonku
ursowego w ramachh:
pod
ddziałaniaa 2.4.1 inn
no_LAB
Centru
um analiz i pilotaży nowych instrumen
i
ntów PO IR
R
Zaasady nabo
oru
Kandydatem
K
m na eksperrta1 może zo
ostać osobaa, która jedn
nocześnie spełnia wszyystkie kryteria formaln
ne
obligatoryjne oraz wybrane kryteria merytorycczne, zgodnie z opisem w Zasadacch naboru kandydatów
k
w na
eksperttów (załącznik nr 1)
Szczegółowe
S
e informacjee dotyczące
e wymagań merytoryczznych dla po
oszczególnyych grup kandydatów na
n
eksp
pertów znajd
dują się w Zasadach
Z
naaboru kand
dydatów na
a ekspertów
w (załącznik nr 1)
Wymaagane doku
umenty
Kandydat
K
naa eksperta zobowiązan
z
y jest złoży ć Wniosek o wpis do wykazu
w
kanndydatów na ekspertów
w
zewnętrrznych (załąącznik nr 2) wraz ze wskkazanymi Oświadczeni
O
iami oraz innnymi dokum
mentami
potwierdzającymi sp
pełnienie wyymagań for malnych i merytoryczn
m
nych stawia nych kandyydatom na
ekspertów do oceeny poddziaałania 2.4.1 PO IR.
Sposó
ób i miejscee i termin skkładania wn
niosku
Dokumen
nty aplikacyyjne należy przesłać poocztą elektro
oniczną na adres: ekspperciPOIR@mr.gov.pl
z tem
matem „Na
abór kandyddatów na ekspertów in
nno_LAB PO
O IR”
Nabórr kandydató
ów na ekspe
ertów prow
wadzony jestt do 5 kwietnia 2016 rr., do godz. 12.00.
Załą
ączniki:
1. Zasady naboru kan
ndydatów na
n ekspertów
w;
2. Wnioseek o wpis do
o wykazu ka
andydatów nna ekspertó
ów zewnętrzznych.

1

Kan
ndydat na ekspeerta, o którym mowa w art. 49 ustawy z dniaa 11 lipca 2014
4 r. o zasadach realizacji progrramów w zakresie polityki spó
ójności
finan
nsowanych w peerspektywie fin
nansowej 2014‐‐2020 (Dz. U. pooz. 1146, z późn
n. zm.).

