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Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów

Ministerstwo Rozwoju  pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej w ramach osi priorytetowych: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (PO IR) zaprasza do składania wniosków 
o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie/zakresie:

Innowacyjności, w tym w zakresie Ośrodków Innowacji,
Branży,
Analizy finansowej,
Zarządzania


Przedmiot naboru

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na Ekspertów, do świadczenia wybranych usług w zakresie: 
oceny merytorycznej wniosków o nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego(KKK),
oceny merytorycznej wniosków o akredytację Ośrodków Innowacji (OI,)  
rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków o akredytację OI w ramach procedury odwoławczej oraz odwołań od decyzji o utracie statusu akredytowanego OI 
(tj. procedur odwoławczych w ramach akredytacji OI),
oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach działań/poddziałań: 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, 3.2.1 „Badania na rynek”, 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR,
dokonania weryfikacji wyników przeprowadzonej oceny projektu (autokontrola projektu),
rozpatrzenia protestów od wyników oceny wniosków o dofinansowanie oraz przygotowania odpowiedzi na skargi sądowe na negatywne rozpatrzenie protestów w zakresie działań/poddziałań: 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, 2.3.3  „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock”, 3.2.1 „Badania na rynek”, 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw” 
	zaopiniowania wniosków o zmianę umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
doradztwa w zakresie projektu.
Kandydat na eksperta, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie przypisany do działania/ poddziałania/ konkursu, którego dotyczyło zgłoszenie. Wniosek można złożyć na dowolną liczbę działań/poddziałań określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Dokładne informacje dotyczące procedury naboru kandydatów na ekspertów zostały uregulowane 
w Zasadach naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami zewnętrznymi biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania, nadania statusu Krajowego Klastra Kluczoweg, akredytacji Ośrodków Innowacji oraz w ramach procedury odwoławczej (w załączeniu).
 Kandydatem na eksperta Kandydat na eksperta, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2016, poz. 217, z późn. zm.).  może zostać osoba fizyczna, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

Kryteria formalne - obligatoryjne

	korzystanie z pełni praw publicznych
	posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
	niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe
	niepozostawanie w stosunku pracy z Instytucją Zarządzającą PO IR, Instytucją Pośredniczącą ani Instytucją Wdrażającą/IOK zaangażowaną w realizację PO IR 2014-2020, w ramach którego ogłoszono konkurs lub przyjmuje się zgłoszenia projektów pozakonkursowych
	posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej PO IR 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów
	wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów, na liście ekspertów otrzymujących akredytację oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla poszczególnych grup kandydatów na Ekspertów znajdują się w Zasadach naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami zewnętrznymi biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania, nadania statusu Krajowego Klastra Kluczowego, akredytacji Ośrodków Innowacji oraz w ramach procedury odwoławczej (w załączeniu).
Wymagane dokumenty
Kandydat na Eksperta zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
obligatoryjnie:
Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów zewnętrznych (…), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zasad naboru kandydatów na ekspertów (…) zawierający: 
	Oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2016 poz. 217, z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, 

zgodę kandydata na Eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie kandydatów na Ekspertów na, liście ekspertów akredytowanych oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na Eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na Ekspertów, 
dokument potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych oraz celów i sposobów realizacji PO IR.
	potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w zakresie/dziedzinie do której aplikuje np. dyplomy, świadectwa pracy. 



fakultatywnie: 
	pisemną rekomendację instytucji/organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z dziedziną, do której aplikuje kandydat na eksperta, np.: rekomendacja pracodawcy/zleceniodawcy, szkoły wyższej, itp.


Termin, sposób i miejsce składania wniosku: 
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Rozwoju na adres: 

Ministerstwo Rozwoju
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00 – 507 Warszawa
z dopiskiem „Nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów PO IR”
oraz na adres poczty elektronicznej: POIR@mr.gov.pl" POIR@mg.gov.pl
Nabór kandydatów na Ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do odwołania.
Załączniki:
Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami zewnętrznymi biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania, nadania statusu Krajowego Klastra Kluczowego, akredytacji Ośrodków Innowacji oraz w ramach procedury odwoławczej (plik)
Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów zewnętrznych (…) (plik)



