Regulamin naboru kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój

I.

Postanowienia ogólne
1) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przeprowadza nabór kandydatów na ekspertów do
umieszczenia w wykazie kandydatów na ekspertów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój
(POIR), zgodnie z postanowieniami art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.
U. 2014 poz. 1146 z późn. zm) oraz wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów
wyboru projektów na lata 2014 – 2020 z dnia 31 marca 2015 r.
2) Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie jednolitego i transparentnego systemu naboru.
3) Niniejszy nabór kandydatów na ekspertów dotyczy:
a)

Ekspertów w zakresie naukowo – technologicznym, których zadaniem będzie w szczególności
dokonywanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w POIR oraz wydawanie opinii
dotyczących projektów na różnych etapach oceny i realizacji w zakresie m.in. charakteru badawczo
– rozwojowego projektu, stopnia i zakresu innowacyjności, zaplanowanych prac B+R, zespołu
badawczego, itp.

b) Ekspertów w zakresie gospodarczo – biznesowym, których zadaniem będzie w szczególności
dokonywanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w POIR oraz wydawanie opinii
dotyczących projektów na różnych etapach oceny i realizacji w zakresie m.in. sposobu zarządzania
projektem, nowości rezultatów projektu, opłacalności wdrożenia, zapotrzebowania rynkowego na
efekty projektu, problematyka komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych itp.
Do zadań ekspertów w zakresie gospodarczo – biznesowym będzie należeć także ocena projektów
pod kątem inwestycyjnym i finansowym, analiza przedsięwzięć związanych z rynkiem
kapitałowym (fundusze typu: private equity, venture capital, seed, pożyczkowy lub w roli tzw.
anioła biznesu), w dziedzinie wycen, due dilligence, analizy ryzyk i analizy finansowej oraz
opiniowanie projektów związanych z wdrożeniem technologii informatycznych.
4) Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta, w zależności od posiadanych kompetencji,
doświadczenia i uprawnień, może ubiegać się o status eksperta w zakresie naukowo – technologicznym,
o status eksperta w zakresie gospodarczo – biznesowym bądź o status w obu zakresach.
5) Osoba biorąca udział w naborze powinna określić dziedzinę lub dziedziny związane z celami POIR, w
których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i uprawnienia.
6) Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie naukowo-technologicznym oraz gospodarczo-biznesowym
rozpoczyna się 5 września 2016 roku o godz. 8.00 i kończy się 30 września 2016 roku o godzinie 23.59
(decyduje data przesłania pełnego formularza zgłoszeniowego, poprzedzonego rejestracją w Bazie
Ekspertów NCBR, o których mowa w pkt 22).
7) Nabór kandydatów na ekspertów może być otwierany za każdym razem, gdy liczba kandydatów w
danym zakresie i/lub danej dziedzinie nie jest wystarczająca w stosunku do potrzeb wynikających z
realizacji konkursów ogłaszanych w ramach POIR, aż do końca okresu wyboru projektów do
dofinansowania.
8) W naborze mogą brać udział kandydaci z Polski i z zagranicy biegle posługujący się językiem polskim.
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9) Wszelka korespondencja prowadzona z osobą ubiegającą się o status kandydata na eksperta
prowadzona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10) Aktualizacja danych kandydatów na ekspertów, w tym przekazanych do NCBR informacji w zakresie
posiadanej wiedzy i doświadczenia, będzie następowała raz w miesiącu na podstawie prośby
przekazanej przez NCBR drogą mailową do osób znajdujących się w wykazie ekspertów NCBR, o
którym mowa w pkt. 29) – 31).
II.

Wymagania dla kandydatów na eksperta
11) Kandydatem na eksperta w zakresie naukowo – technologicznym może zostać osoba, która spełnia
łącznie poniższe warunki:
a)

korzysta z pełni praw publicznych,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
c)

nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne
przestępstwo skarbowe,

d) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia umożliwiające
dokonywanie oceny merytorycznej projektów badawczo-rozwojowych oraz wydawanie opinii z
nimi związanych na różnych etapach oceny i realizacji w wybranej dziedzinie/dziedzinach, tj.
posiada:
 co najmniej stopień naukowy doktora (lub wyższy stopień/tytuł naukowy),
 udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5
lat
e)

posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój.

12) Kandydatem na eksperta w zakresie gospodarczo – biznesowym może zostać osoba, która spełnią
łącznie poniższe warunki:
a)

korzysta z pełni praw publicznych,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
c)

nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne
przestępstwo skarbowe

d) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia umożliwiające
dokonywanie oceny merytorycznej projektów badawczo – rozwojowych oraz wydawanie opinii z
nimi związanych na różnych etapach oceny i realizacji w wybranej dziedzinie/dziedzinach, tj.
posiada:
 co najmniej wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł co najmniej mgr, mgr inż. lub
równoważny)
 udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5
lat
e)

posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój.

13) Weryfikacja kryteriów określonych w pkt 11) lit. a) – c) i e) oraz w pkt 12) lit. a) – c) i e) odbywa się na
podstawie oświadczeń osoby ubiegającej się o status kandydata na eksperta, zawartych w formularzu
zgłoszeniowym udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze.
14) Oświadczenie dotyczące pkt 11) lit. e) oraz pkt 12) lit. e) musi zostać poprzedzone zapoznaniem się z
dokumentami programowymi dotyczącymi POIR (dostępnymi na stronie www.poir.gov.pl oraz
www.ncbr.gov.pl), w szczególności z:
 Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój wraz z załącznikami
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Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POIR wraz z załącznikami
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w POIR
Wykazem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
Poziomami gotowości technologicznej
Rozporządzeniem KE nr 651/2014 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
Rozporządzeniem MNiSW w sprawie warunków i trybów udzielania pomocy przez NCBR

15) Weryfikacja kryteriów określonych w pkt 11) lit. d) oraz w pkt 12) lit. d) w zakresie stopnia
wykształcenia odbywa się na podstawie kopii dokumentów potwierdzających załączanych do
formularza zgłoszeniowego udostępnionego wraz z ogłoszeniem o naborze.
16) Weryfikacja kryteriów określonych w pkt 11) lit. d) oraz w pkt 12) lit. d) w zakresie doświadczenia
zawodowego odbywa się bądź na podstawie kopii dokumentów potwierdzających nieobligatoryjnie
załączanych do formularza zgłoszeniowego udostępnionego wraz z ogłoszeniem o naborze, bądź (w
przypadku nie załączenia tych dokumentów do formularza zgłoszeniowego) będzie miała miejsce w
momencie zlecania kandydatowi na eksperta konkretnych zadań na etapie współpracy.
17) NCBR może odejść od wymagania potwierdzenia dokumentami przez osobę biorącą udział w naborze
spełniania kryterium określonego w pkt. 11) lit. d) w sytuacji, w której potwierdzenie to można uzyskać
w inny sposób, np. w oparciu o informacje zawarte w ogólnodostępnej bazie Ludzie Nauki lub w
uznanych bazach publikacji naukowych, np. Web of Science.
18) Każdy kandydat na eksperta powinien posiadać konto w Bazie Ekspertów NCBR, dostępnej pod
adresem: https://ecentrum.ncbr.gov.pl/pl/ oraz przesłać do NCBR formularz zgłoszeniowy załączony do
ogłoszenia o naborze. Informacje, w tym dane kontaktowe, podawane w Bazie Ekspertów oraz w
formularzu zgłoszeniowym powinny być tożsame.
19) Każdy kandydat na eksperta powinien posiadać certyfikat ukończenia e-learningowego szkolenia
antykorupcyjnego lub zobowiązać się do ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu w ciągu
maksymalnie 3 miesięcy od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego do NCBR. Dostęp do szkolenia
znajduje się pod adresem: https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/. Certyfikat powinien zostać
dołączony do formularza zgłoszeniowego (jeśli kandydat na eksperta ukończył już szkolenie) bądź
przekazany w ciągu 3 miesięcy na adres mailowy eksperci-poir@ncbr.gov.pl
20) Kandydatem na eksperta nie może zostać osoba zatrudniona w Instytucji Zarządzającej (IZ), Instytucji
Pośredniczącej (IP) lub Instytucji Wdrażającej (IW) zaangażowanej w realizację Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
21) Kandydat na eksperta znajdujący się w wykazie ekspertów NCBR, o którym mowa w pkt 29)-31), może
zostać zaangażowany w czynności polegające w szczególności na:
a) ocenie merytorycznej projektu, w tym również uczestnictwie w posiedzeniach panelu członków
Komisji Oceny Projektów;
b) wydawaniu opinii w zakresie projektu w trakcie jego oceny merytorycznej;
c) wydawaniu opinii w zakresie wyników dokonanej oceny projektu w związku z wniesieniem
protestu,
d) wydawaniu opinii w zakresie projektu lub jego wybranych elementów w trakcie realizacji umowy o
dofinansowanie.

III.

Weryfikacja i wybór osób ubiegających się o status kandydata na eksperta
22) Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna podjąć następujące kroki niezbędne do
udziału w naborze:
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a)

Rejestracja (wstępna i pełna) i uzupełnienie wszystkich koniecznych informacji w Bazie
Ekspertów NCBR (https://ecentrum.ncbr.gov.pl/pl/) bądź aktualizacja danych w przypadku osób,
które posiadają już aktywne konto.

b) Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego udostępnionego wraz z ogłoszeniem o
naborze kandydatów na ekspertów na stronie internetowej NCBR (www.ncbr.gov.pl).
c)

Złożenie wymaganych oświadczeń, które stanowią część formularza zgłoszeniowego, o którym
mowa wyżej.

d) Załączenie do formularza zgłoszeniowego kopii dokumentów potwierdzających, o których mowa
w pkt 15) i warunkowo w pkt. 16) i 19).
e)

Rejestracja na stronie internetowej https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/, przejście elearningowego szkolenia antykorupcyjnego oraz uzyskanie certyfikatu jego ukończenia w ciągu 3
miesięcy od przesłania zgłoszenia do NCBR. W przypadku osób posiadających niniejszy
certyfikat ten krok należy pominąć, a certyfikat załączyć bezpośrednio do formularza
zgłoszeniowego.

23) W wyjątkowych przypadkach NCBR może odejść od wymagania posiadania przez kandydata na
eksperta konta w Bazie Ekspertów NCBR w sytuacji, w której osoba biorąca udział w naborze
współpracowała już z NCBR na podstawie zawartej Umowy ramowej o współpracy z Recenzentem.
24) Weryfikacji zgłoszeń osób ubiegających się o status kandydata na eksperta NCBR dokonują
pracownicy Działu Koordynacji i Współpracy z Ekspertami NCBR.
25) Zgłoszenie kandydatury w naborze nie jest równoznaczne z uzyskaniem statusu kandydata na eksperta.
Status kandydata na eksperta uzyskuje wyłącznie osoba, której zgłoszenie zostało pozytywnie
rozpatrzone.
26) Osoby biorące udział w naborze zostaną poinformowane o wynikach naboru drogą mailową.
27) Osoby, których zgłoszenia zostaną rozpatrzone negatywnie nie mają możliwości odwołania się od
wyników oceny. Mogą jednak ponownie zgłosić swoją kandydaturę po ogłoszeniu kolejnego naboru, o
ile będą w stanie przedstawić nowe lub dodatkowe dokumenty potwierdzające wymagane
wykształcenie, doświadczenie zawodowe bądź inne warunki.
28) Uzyskanie statusu kandydata na eksperta nie jest tożsame z obowiązkiem składania kandydatowi przez
NCBR zamówień na wykonywanie ocen lub wydawanie opinii. W przypadku, o którym mowa w
zdaniu poprzednim tj. niezłożenia kandydatowi żadnego zamówienia na wykonanie oceny lub wydanie
opinii, kandydatowi nie przysługują żadne roszczenia, w tym roszczenia finansowe za okres
oczekiwania na zamówienie.
29) Wraz ze skierowanym do kandydata na eksperta zamówieniem na wykonanie oceny lub wydanie opinii,
przekazywany jest kandydatowi właściwy wzór umowy, na podstawie której będzie realizowane
zamówienie.
30) Dane osób, które uzyskały status kandydata na eksperta zostaną umieszczone w wykazie kandydatów
na ekspertów, o którym mowa w art. 49. ust. 10 i 11 ustawy o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz w wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 – 2020
31) Wykaz zawiera:
a) imię i nazwisko kandydata na eksperta,
b) adres poczty elektronicznej kandydata na eksperta,
c) wskazanie dziedziny lub dziedzin objętych Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój, w
których kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie, wymagane
uprawnienia.
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32) Wykaz kandydatów na ekspertów jest publicznie dostępny i znajduje się na stronie internetowej NCBR
(www.ncbr.gov.pl).

IV.

Usunięcie danych kandydata na eksperta z wykazu NCBR
33) NCBR usuwa kandydata na eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów NCBR w przypadku, kiedy
stwierdzono zaistnienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a) utrata pełni praw publicznych,
b) utrata pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo
skarbowe,
d) negatywna ocena jakości pracy eksperta,
e) naruszenie zapisów zawartej umowy,
f) złożenie fałszywego oświadczenia lub deklaracji dotyczącej bezstronności i braku konfliktu
interesów,
g) nieprzekazanie w terminie 3 miesięcy certyfikatu ukończenia e-learningowego szkolenia
antykorupcyjnego (dotyczy kandydatów, którzy nie załączyli certyfikatu na etapie formularza
zgłoszeniowego),
h) zamieszczenie w formularzu zgłoszeniowym informacji lub załączenie do niego dokumentów lub
oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym,
i) podjęcie zatrudnienia w IZ, IP lub IW zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój,
j) złożenie przez kandydata na eksperta pisemnej prośby o wykreślenie z wykazu,
k) wycofanie przez kandydata na eksperta zgody na umieszczenie jego danych osobowych w wykazie,
l) śmierć kandydata na eksperta lub uznanie za zmarłego,
m) trzykrotna odmowa wykonania zamówienia bez uzasadnionych przyczyn lub utrudnianie pracy
związanej z wyborem projektów do dofinansowania.
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