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Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów 

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej w ramach osi 
priorytetowej:  

2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I               
PO IR,  

 zaprasza do składania wniosków  
o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie/zakresie: 

 
1. innowacyjności, 
2. analizy finansowej. 

 

I. Przedmiot naboru 
 

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na Ekspertów, do świadczenia 

wybranych usług w zakresie:  

1. oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 PO IR 
„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”,  

2. rozpatrzenia protestów od wyników oceny wniosków o dofinansowanie oraz 
przygotowania odpowiedzi na skargi sądowe na negatywne rozpatrzenie protestów w 
zakresie Działania 2.1 PO IR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw”,  

3. zaopiniowania wniosków o zmianę umowy o dofinansowanie realizacji projektu. 

Dokładne informacje dotyczące procedury naboru kandydatów na ekspertów zostały 
uregulowane w Zasadach naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami 
biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania oraz w ramach procedury 
odwoławczej (w załączeniu). 

II.  Kandydatem na eksperta1 może zostać osoba fizyczna, która jednocześnie 
spełnia następujące warunki: 

 

Kryteria formalne - obligatoryjne 
 
1. korzystanie z pełni praw publicznych 

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych 

3. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo 
skarbowe 

4. niepozostawanie w stosunku pracy z Instytucją Zarządzającą PO IR 

5. posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie 
objętej PO IR 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów 

                                                           
1
 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. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.).  
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6. 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 biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania oraz 
w ramach procedury odwoławczej (w załączeniu). 

III. Wymagane dokumenty 

Kandydat na Eksperta zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

obligatoryjnie: 

1. Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów (…), którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do Zasad naboru kandydatów na ekspertów (…) zawierający:  

a. 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. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie 
korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-
2020,  

b. zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych 
przez kandydata na eksperta w celu przeprowadzenia procesu naboru oraz wpisu 
do wykazu kandydatów na ekspertów, 

c. dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych 
oraz celów i sposobów realizacji PO IR. 

2. 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 

kandydat np. dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy.  

 

IV. Termin, sposób i miejsce składania wniosku:  

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie lub dostarczyć 
osobiście do kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na adres:  
 

Ministerstwo Inwestycji i  i Rozwoju 

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju 

ul. Wspólna 2/4; 00 – 926 Warszawa 

z dopiskiem „Nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów w ramach 
Działania 2.1 PO IR.” 

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 czasu publikacji informacji o jego zamknięciu. 
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V. Załączniki: 

1. Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami biorącymi 
udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania oraz w ramach procedury 
odwoławczej (plik) 

2. Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów (…) (plik) 
 


