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ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ
2014-2020

I.

Cel i zakres Zasad

TERMS OF CALL FOR CANDIDATES FOR EXPERTS IN THE
SMART GROWTH OPERATIONAL PROGRAMME 2014-2020

I.

Purpose and fields of Terms

1)

Celem Zasad jest zapewnienie jednolitego i przejrzystego
systemu naboru kandydatów na ekspertów Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

1)

The purpose of the Terms is to ensure uniform and transparent
system of call for candidates for experts in the Smart Growth
Operational Programme 2014-2020.

2)

Zakres Zasad obejmuje sposób postępowania przy naborze
kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020.

2)

The Terms cover the procedure of call for candidates for experts
in the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.

II. Definicje

II. Definitions

1)

NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

1)

NCRD – the National Centre for Research and Development,

2)

DKE – Dział Koordynacji i Współpracy z Ekspertami NCBR,

2)

3)

IP – Instytucja Pośrednicząca,

DCE – Department of Coordination and Cooperation with
Experts in NCRD,

4)

IW – Instytucja Wdrażająca,

3)

IB – Intermediate Body,

5)

IZ – Instytucja Zarządzająca,

4)

IA – Implementing Authority,

6)

PO IR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,

5)

MA – Managing Authority,

7)

Ustawa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 217),

6)

SG OP - the Smart Growth Operational Programme 2014-2020,

7)

The Act – Act of 11 July 2014 on the principles of
implementation of the cohesion policy programmes financed
under the 2014-2020 financial perspective (Journal of Laws of
2016, item 217),

8)

Zasady – niniejsze zasady naboru kandydatów na ekspertów PO
IR.

Guidelines – guidelines of the Minister of Development and
Finance regarding the types of projects selection 2014-2020 of 6
March 2017,

9)

Wykaz – wykaz kandydatów na ekspertów PO IR, o którym
mowa w art. 49 ust. 10 Ustawy oraz w Wytycznych,

Terms – these rules of call for candidates for experts in the SG
OP,

10)

Register – a register of the candidates for experts in the SG OP
carried out in accordance with the Art. 49 of the Act and with
the Guidelines,

11)

A person applying for the status of a candidate for expert – a
person, who applied for being listed in the Register,

12)

Candidate for expert – a person referred to in Art. 49 Items 36 of the Act,

13)

Expert – a candidate for expert working with NCRD under the
agreement on the cooperation in selection of projects,

8)

9)
10)

Wytyczne – wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie
trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 6 marca
2017 r.,

11)

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta –
osoba, która złożyła wniosek o umieszczenie w Wykazie,

12)

Kandydat na eksperta – osoba, o której mowa w art. 49 ust. 36 Ustawy,

13)

Ekspert – kandydat na eksperta, z którym NCBR zawarło
umowę dotyczącą udziału w wyborze projektów,

14)

Rezydent – osoba będąca rezydentem Polski i dokonująca
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rocznego rozliczenia podatkowego w Polsce,

14)

Nierezydent – osoba będąca rezydentem innego kraju, niż
Polska i dokonująca rocznego rozliczenia podatkowego w kraju
innym niż Polska,

Resident – a person who resides in Poland and files a tax return
with the relevant tax office in Poland

15)

Non-resident – a person who resides outside Poland and files a
tax return with the relevant tax office outside Poland,

III.

Postanowienia ogólne

III.

General provisions

1)

Nabory kandydatów na ekspertów PO IR ogłaszane są za
każdym razem gdy liczba kandydatów na ekspertów w danym
zakresie i/lub danej dziedzinie nie jest wystarczająca w stosunku
do potrzeb wynikających z realizacji konkursów ogłaszanych
przez NCBR w ramach PO IR. Nabory kandydatów na
ekspertów mogą być ogłaszane aż do końca okresu wyboru
projektów do dofinansowania. Każdorazowy nabór kandydatów
na ekspertów PO IR ma charakter zamknięty i trwa w okresie
wskazanym w danym ogłoszeniu o naborze.

1)

Calls for candidates for experts in the SG OP are announced
each time when the number of candidates for experts in a given
area and/or in a particular field is not sufficient for the needs
arising from the calls for proposals announced by the NCRD
within the SG OP. Calls for candidates for experts can be
announced until the end of the projects selection process. Each
call for candidates for experts in the SG OP is closed, i.e. it runs
only during the period specified in the announcement of the call.

2)

2)

W naborze mogą brać udział osoby z Polski (rezydenci) i z
zagranicy (nierezydenci).

The call for candidates for experts is open to candidates from
Poland (residents) and from abroad (non-residents).

3)

3)

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta składa
wniosek o umieszczenie w Wykazie. W tym celu dokonuje
następujących czynności:

A person applying for the status of a candidate for expert
submits an application for being listed in the Register. To apply,
he/she should take the following steps:

15)

a)

rejestruje się w Bazie Ekspertów NCBR na stronie
internetowej https://ecentrum.ncbr.gov.pl/pl/ (rejestracja
wstępna i pełna), a w przypadku gdy posiada aktywne konto
w Bazie Ekspertów NCBR – dokonuje aktualizacji swoich
danych. Rejestracja w Bazie Ekspertów NCBR nie jest
wymagana w przypadku nierezydentów, którzy posiadają
konto w Bazie Ekspertów Komisji Europejskiej na stronie
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
home.html ,

b) przekazuje wypełniony formularz wniosku o umieszczenie
w Wykazie w sposób określony w ogłoszeniu o naborze –
informacje podane we wniosku powinny być tożsame z
podanymi w Bazie Ekspertów NCBR lub w Bazie
Ekspertów KE,
c) składa wymagane oświadczenia, które stanowią część
formularza wniosku o umieszczenie w Wykazie,
d) załącza do wniosku o umieszczenie w Wykazie kopie
dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
oraz wymagane doświadczenie zawodowe w zakresie
dziedziny, której dotyczy wniosek o umieszczenie w
Wykazie,
e) załącza do wniosku o umieszczenie w Wykazie kopie
certyfikatów ukończenia e-learningowego szkolenia

a) register in the NCRD’s Expert Database on the website
https://ecentrum.ncbr.gov.pl/en/
(initial
and
full
registration), or – in case of having an active account –
update the data. The registration in the NCRD’s Expert
Database is not required in the case of the non-resident,
who has an account in in the European Commission
Experts’
Database
on
the
website
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
home.html.
b) send completed application for being listed in the Register
as set out in the announcement of the call – information
given in the application should be the same as specified in
the NCRD’s Expert Database or in the EC Experts’
Database,
c) provide required statements, which are parts of application
form for being listed in the Register,
d) attach to the application form for being listed in the Register
copies of documents confirming formal education and the
required professional experience in the field of the
application,
e) attach to the application form for being listed in the Register
copies of certificates of completion of the e-learning anticorruption training referred to in section IV point 8, or – in
case of not having these certificates – undertake in the
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antykorupcyjnego, o którym mowa w rozdz. IV pkt 8, a w
przypadku gdy takiego certyfikatu nie posiada –
zobowiązuje się we wniosku o umieszczenie w Wykazie do
jego uzyskania w terminie 3 miesięcy od dnia przesłania
wniosku o umieszczenie w Wykazie (dotyczy tylko
rezydentów).
4)

W sytuacji, w której osoba ubiegająca się o status kandydata na
eksperta współpracowała już z NCBR na podstawie umowy
dotyczącej udziału w wyborze projektów, lub jest nierezydentem
i posiada aktywne konto w Bazie Unii Europejskiej
(https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/hom
e.html), w drodze wyjątku, NCBR może dopuścić złożenie
wniosku o umieszczenie w Wykazie bez konieczności rejestracji
w Bazie Ekspertów NCBR.

application form to obtain the certificates within 3 months
from the date of sending the application (concerns only
residents).
4)

If the person applying for the status of a candidate for expert
had previously cooperated with the NCRD under the agreement
on the cooperation in selection of projects, or if the candidate is
a non-resident and has an active account in the European
Commission
Experts’
Database
(https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ho
me.html), as an exception, the NCRD may allow the application
without registration in the NCRD’s Expert Database.

5)

A person applying for the status of a candidate for expert should
define the field or fields covered by the SG OP , in which he/she
specializes and has knowledge, competencies and permissions.

5)

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna
określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się
specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i uprawnienia.

6)

6)

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta, w
zależności od posiadanych kompetencji, doświadczenia i
uprawnień, może ubiegać się o status kandydata na eksperta w
zakresie naukowo-technologicznym, w zakresie gospodarczobiznesowym lub w obu tych zakresach.

A person applying for the status of a candidate for expert,
depending on his/her competencies, experiences and
permissions, can apply for the status of science-and-technology
expert, economy-and-business expert or both.

7)

Science-and-technology expert’s duties include the following
tasks:

7)

Ekspert w zakresie naukowo-technologicznym
zadania polegające w szczególności na:

a) preparing peer reviews of proposals submitted in response
to a call for proposal within the SG OP,

wykonuje

b) preparing reviews of projects both in the project selection
process, as well as during the project implementation phase,
i.a. regarding project’s R&D nature, degree and scope of
innovation, planned R&D tasks, research team, etc.

a) sporządzaniu ocen merytorycznych w procesie wyboru
projektów do dofinansowania w PO IR,
b) sporządzaniu opinii dotyczących projektów zarówno w
procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, jak
i na etapie realizacji projektów, m.in. w zakresie charakteru
badawczo-rozwojowego projektu, stopnia i zakresu
innowacyjności, zaplanowanych prac B+R, zespołu
badawczego, itp.
8)

8)

a) preparing peer reviews of proposals submitted in response
to a call for proposals within the SG OP,
b) preparing reviews of projects both in the project selection
process, as well as during the project implementation phase,
i.a regarding project management, novelty of project
results, cost-effectiveness of implementation, market
demand for the effects of project, etc.

Ekspert w zakresie gospodarczo-biznesowym wykonuje zadania
polegające w szczególności na:
a) sporządzaniu ocen merytorycznych w procesie wyboru
projektów do dofinansowania w PO IR,
b) sporządzaniu opinii dotyczących projektów zarówno w
procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, jak
i na etapie realizacji projektów m.in. w zakresie sposobu
zarządzania projektem, nowości rezultatów projektu,
opłacalności wdrożenia, zapotrzebowania rynkowego na
efekty projektu, itp.
c) sporządzaniu ocen projektów pod kątem inwestycyjnym

Economy-and-business expert’s duties include the following
tasks:

c) preparing investment and financial reviews,
d) preparing analysis related to the capital market (VC funds),
e) preparing reviews of projects related to information and
communication technologies.
9)

A candidate for expert may be involved particularly in the
following tasks:
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i finansowym,

a) preparing peer reviews of projects, which also include
participation in the meetings of the evaluation committee, if
it is necessary to prepare the review;

d) analizie przedsięwzięć związanych z rynkiem kapitałowym
(fundusze VC),

b) preparing reviews of projects in the process of peer review;

e) sporządzaniu opinii dotyczących projektów związanych
z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
9)

c) preparing reviews of projects during the appeal procedure;

Kandydat na eksperta może zostać zaangażowany w czynności
polegające w szczególności na:
a) sporządzeniu oceny merytorycznej projektu, obejmującej
również udział w posiedzeniach komisji oceny projektu, o
ile jest to niezbędne do sporządzenia oceny;

d) preparing reviews of projects or its selected parts during
projects implementation.
10)

All correspondence with the person applying for the status of a
candidate for expert is conducted mainly via e-mail.

b) sporządzeniu opinii w zakresie projektu w trakcie jego
oceny merytorycznej;
c) sporządzeniu opinii związanej z rozpatrzeniem protestu od
oceny projektu,
d) sporządzeniu opinii w zakresie projektu lub jego wybranych
elementów w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie.
10)

Korespondencja z osobą ubiegającą się o status kandydata na
eksperta prowadzona jest głównie za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

IV.

Wymagania dla kandydatów na eksperta

IV.

Requirements for candidates for experts

1)

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia
łącznie poniższe przesłanki:

1)

A candidate for expert must fulfil the following mandatory
conditions:

a) korzysta z pełni praw publicznych,

a) have all civil rights,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

b) have full capacity to perform acts in law,

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

c) was not sentenced by a valid court judgement for an offence
due to intentional guilt or deliberate revenue offence,

d) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji PO IR,

d) have a good knowledge of objectives and ways of
implementing the SG OP,

e) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane
uprawnienia w wybranej dziedzinie, tj. posiada:

e) have a good knowledge, competencies, professional
experience or permissions in the particular field, i.e.:





w przypadku kandydata na eksperta w zakresie
naukowo-technologicznym – co najmniej stopień
naukowy doktora (lub wyższy stopień/tytuł naukowy)
oraz udokumentowane co najmniej trzyletnie
doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat,
w przypadku kandydata na eksperta w zakresie
gospodarczo-biznesowym – co najmniej wykształcenie



in case of science-and-technology expert – at least a
doctoral degree (or higher academic degree/title) and at
least three years of proven professional experience
during the last 5 years,



in case of economy-and-business expert – at least
university degree (Master of Arts, Master of Science or
equivalent) and at least three years of proven
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wyższe (uzyskany tytuł co najmniej mgr, mgr inż. lub
równoważny) oraz udokumentowane co najmniej
trzyletnie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich
5 lat,
f)
2)

3)

nie jest zatrudniona1 w IZ, IP lub IW zaangażowanej w
realizację PO IR.

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta składa
oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w pkt 1
lit. a-d. Oświadczenie to stanowi część formularza wniosku o
umieszczenie w Wykazie.
Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta przed
złożeniem oświadczenia o spełnieniu przesłanki, o której mowa
w pkt 1 lit. d, jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami
programowymi dotyczącymi PO IR, dostępnymi na stronach
internetowych www.poir.gov.pl oraz www.ncbr.gov.pl, a w
szczególności z:
a) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),
b) Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój,
c) Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POIR,
d) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności
na lata 2014-2020,

professional experience during the last 5 years,
f)

have not been employed2 by the MA, IB or IA involved in
the implementation of the SG OP.

2)

A person applying for the status of a candidate for expert
declares the fulfilment of the conditions set out in point 1 items
a-d. The declaration is a part of application form for being listed
in the Register of the candidates.

3)

Before making the declaration on the fulfilment of the condition
set out in point 1 item d, a person applying for the status of a
candidate for expert is obliged to look through the programme
documents concerning the SG OP, available on the website:
http://www.poir.gov.pl/en or other, in particular:
a) Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014
declaring certain categories of aid compatible with the
internal market in application of Articles 107 and 108 of the
Treaty (OJ L 187, 26.06.2014, p. 1).
b) The Smart Growth Operational Programme 2014-2020 with
annexes,
c) The Detailed Description of Priority Axes of Smart Growth
Operational Programme 2014-2020 with annexes,
d) The Eligibility rules under the European Regional
Development Fund, the European Social Fund and the
Cohesion Fund for the years 2014-2020,
e) The Eligibility rules under the Smart Growth Operational
Programme 2014-2020,

e) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
POIR,

f)

f)

h) The Regulation of the Minister of Science and Higher
Education of 25 February 2015 on the conditions and
procedure of granting state aid and de minimis aid through
the National Centre for Research and Development (Journal
of Laws of 2015, item 299).

Wykazem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,

g) Poziomami gotowości technologicznej,
h) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za
pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

The List of the National Smart Specialisation,

g) Technology readiness levels,

The candidates for experts who do not speak Polish are

Pod pojęciem zatrudnienia należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w tym umowy o pracę tymczasową, a także współpracę
w ramach umowy o dzieło, zlecenia lub podobnej o świadczenie usług (z wyłączeniem umowy z ekspertem/recenzentem dotyczącej udziału w
wyborze projektów do dofinansowania).
1

2

„Employment” means employment contract, including temporary contract, as well as contract for a specified task, contract of mandate or similar
(with the exception of an agreement with the expert/reviewer on the cooperation in selection of projects).
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(Dz. U. poz. 299).
Kandydaci na ekspertów nieposługujący się językiem polskim
zobowiązani są zapoznać się co najmniej z dokumentami
wskazanymi w punktach a, b i c.
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Na potwierdzenie spełnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1
lit. e, w zakresie poziomu wykształcenia, osoba ubiegająca się o
status kandydata na eksperta załącza do wniosku o umieszczenie
w Wykazie kopie dokumentów potwierdzających posiadane
wykształcenie.
Na potwierdzenie spełnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1
lit. e, w zakresie doświadczenia zawodowego, osoba ubiegająca
się o status kandydata na eksperta załącza do wniosku o
umieszczenie w Wykazie kopie dokumentów potwierdzających
wymagane doświadczenie zawodowe w zakresie danej
dziedziny.
W przypadku osoby ubiegającej się o status kandydata na
eksperta w zakresie naukowo-technicznym, NCBR może
odstąpić od wymogu potwierdzenia odpowiednimi dokumentami
spełnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1 lit. e, 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.
Kandydat na eksperta powinien posiadać aktywne konto w Bazie
Ekspertów NCBR, dostępnej na stronie internetowej
https://ecentrum.ncbr.gov.pl/pl/. NCBR może odstąpić od tego
wymogu, w drodze wyjątku, w sytuacji, w której kandydat na
eksperta przed złożeniem wniosku o umieszczenie w Wykazie
współpracował z NCBR na podstawie umowy dotyczącej
udziału w wyborze projektów, lub jest nierezydentem i posiada
aktywne konto w Bazie Ekspertów Komisji Europejskiej
(https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/hom
e.html).
Kandydat na eksperta powinien posiadać certyfikaty ukończenia
e-learningowego szkolenia antykorupcyjnego (3 moduły:
Korupcja w administracji publicznej, Korupcja w biznesie,
Społeczne skutki korupcji) – dostęp do szkolenia znajduje się
pod
adresem:
https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/.
Certyfikaty powinny zostać załączone do formularza wniosku o
umieszczenie w Wykazie na etapie składania wniosku albo
doręczone NCBR w terminie 3 miesięcy od dnia przesłania
wniosku o umieszczenie w Wykazie na adres mailowy ekspercipoir@ncbr.gov.pl. Obowiązek posiadania certyfikatu nie
dotyczy nierezydentów.
Kandydat na eksperta informuje niezwłocznie NCBR o

obligated to become acquainted at least with the documents
indicated in points a, b and c.
4)

To confirm the fulfillment of the condition set out in point 1
item e regarding formal education, a person applying for the
status of a candidate for expert attaches to the application form
for being listed in the Register copies of documents confirming
formal education.

5)

To confirm the fulfillment of the condition set out in point 1
item e regarding professional experience, a person applying for
the status of a candidate for expert attaches to the application
form for being listed in the Register copies of documents
confirming the required professional experience in the particular
field.

6)

In case of a person applying for the status of a candidate for
science-and-technology expert, the NCRD may waive the
requirement for confirmation of the fulfillment of condition set
out in point 1 item e, if the confirmation may be obtained in
other way, e.g. on the basis of the information contained in the
Polish Science Database or in reliable databases of scientific
publications, e.g. Web of Science.

7)

A candidate for expert should have an active account in the
NCRD’s Expert Database, available on the website
https://ecentrum.ncbr.gov.pl/en/. As an exception, the NCRD
may waive this requirement, if the candidate for expert had
previously cooperated with the NCRD under the agreement on
the cooperation in selection of projects or if the candidate is a
non-resident and has an active account in the European
Commission
Experts’
Database
(https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ho
me.html).

8)

A candidate for expert should have certificates of completion of
the e-learning anti-corruption training (3 domains: Corruption in
public administration, Corruption in business, Social
consequences of corruption) - the training is available on the
website:
https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/.
The
certificates should be attached to the application form for being
listed in the Register or submitted within 3 months from the date
of sending the application via e-mail eksperci-poir@ncbr.gov.pl.
The obligation to hold the certificate does not apply to nonresidents.

9)

A candidate for expert is obliged to immediately inform the
NCRD of any circumstances that cause the cessation of the
fulfillment conditions set out in point 1 items a-c and f.
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wszelkich okolicznościach, które powodują zaprzestanie
spełniania przesłanek, o których mowa w pkt 1 lit. a-c oraz lit. f.

V. Weryfikacja wniosków o umieszczenie w Wykazie i wybór
kandydatów na eksperta

V. The selection procedure

1)

Złożenie wniosku o umieszczenie w Wykazie nie jest
równoznaczne z uzyskaniem statusu kandydata na eksperta.
Status kandydata na eksperta uzyskuje wyłącznie osoba, której
wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

1)

Submission of an application form for being listed in the
Register is not equivalent to obtaining the status of a candidate
for expert. The status of a candidate for expert is achieved only
by person whose application has been accepted by the NCRD.

2)

Weryfikacji wniosków o umieszczenie w Wykazie dokonują
pracownicy DKE.

2)

Verification of application forms is performed by DCE’s staff.

3)

There is no possibility of supplementing submitted applications.
Applications submitted contrary to the Terms will be rejected.

4)

A person applying for the status of a candidate for expert will be
informed of the results of the application, and in case of a
negative consideration – also of the reasons of not being listed
in the Register.

5)

A person applying for the status of a candidate for expert whose
applications were not accepted, has no possibility to appeal
against the decision. However, he/she may re-apply as long as
he/she will be able to remove the causes that determined
negative consideration of the previously submitted application.

6)

Personal data of applicants who have acquired the status of a
candidate for expert will be listed in the Register containing:

3)

4)

5)

6)

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych
wniosków o umieszczenie w Wykazie. Wniosek o umieszczenie
w Wykazie złożony niezgodnie z zasadami określonymi w
Zasadach zostanie odrzucony.
Osoby ubiegające się o status kandydata na eksperta zostaną
poinformowane o sposobie rozpatrzenia wniosku drogą
elektroniczną, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia
wniosku również o przyczynach nieumieszczenia ich w
Wykazie.
Osoby ubiegające się o status kandydata na eksperta, których
wnioski o umieszczenie w Wykazie zostaną rozpatrzone
negatywnie, nie mają możliwości odwołania się od wyniku
weryfikacji wniosku. Mogą jednak ponownie złożyć wniosek o
umieszczenie w Wykazie, o ile będą w stanie usunąć przyczyny,
które zadecydowały o negatywnym rozpatrzeniu poprzednio
złożonego wniosku.

a) first name and last name of the candidate for expert,
b) his/her e-mail address,
c) an indication of field/fields covered by the SG OP, in which
the candidate for expert has knowledge, competencies,
professional experience, permissions.

Dane osób, które uzyskały status kandydata na eksperta, zostaną
umieszczone w Wykazie zawierającym:
a) imię i nazwisko kandydata na eksperta,

7)

The Register is public and is available on the NCRD’s website:
www.ncbr.gov.pl.

8)

Obtaining the status of candidate does not mean that NCRD is
obliged to conclude any agreement on the cooperation in
selection of projects or submit any work orders. In case of nonconclusion the agreement or failure to submit the work order,
the candidate for expert shall have no claim under this title.

9)

Together with the first order addressed to the candidate for
expert to complete a task, the NCRD shall conclude the
agreement with the candidate for expert, under which this order
will be carried out. This agreement may also specify the
principles of cooperation in the completion of subsequent
orders.

b) adres poczty elektronicznej kandydata na eksperta,
c) wskazanie dziedziny/dziedzin objętej/objętych PO IR, w
której/w których kandydat na eksperta posiada wiedzę,
umiejętności, doświadczenie, wymagane uprawnienia.
7)

Wykaz jest publicznie dostępny i znajduje się na stronie
internetowej NCBR www.ncbr.gov.pl.

8)

Uzyskanie statusu kandydata na eksperta nie rodzi po stronie
NCBR obowiązku zawarcia z kandydatem umowy dotyczącej
udziału w wyborze projektów lub składania kandydatowi
zamówień na wykonanie jakichkolwiek zadań. W przypadku
niezawarcia z kandydatem na eksperta umowy lub niezłożenia
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zamówienia na wykonanie jakichkolwiek zadań, kandydatowi
nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
9)

Wraz ze skierowaniem do kandydata na eksperta zamówienia na
wykonanie jakiegokolwiek zadania, NCBR zawiera z
kandydatem umowę, na podstawie której będzie realizowane to
zamówienie. Umowa ta może również określać zasady
współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

VI.

Aktualizacja danych kandydata na eksperta
NCBR aktualizuje dane kandydatów na ekspertów, w tym
informacje o posiadanej przez nich wiedzy i doświadczeniu, na
podstawie informacji przekazanych przez kandydatów na
ekspertów. W celu aktualizacji danych NCBR skieruje do
kandydatów na ekspertów, drogą elektroniczną, prośbę o
potwierdzenie
aktualności
danych
lub
przekazanie
zaktualizowanych danych.

VII. Usunięcie danych kandydata na eksperta z wykazu NCBR
1)

Kandydat na eksperta zostaje usunięty z Wykazu w przypadku
gdy zaistnieje wobec niego co najmniej jedna z poniższych
okoliczności:
a) utracił pełnię praw publicznych,

VI.

Updating data of candidates for expert
On the basis of information provided by the candidates for
experts, the NCRD updates the data of candidates for experts,
including information about their knowledge and professional
experience. In order to update the data, the NCRD sends an email to the candidates for experts with request for confirmation
of actuality of the data or to update the data.

VII. Exclusion of the data of a candidate from the Register
1)

A candidate for expert will be excluded from the Register in
case at least one of the following circumstances occurs:
a) he/she lost all civil rights,
b) he/she lost full capacity to perform acts in law,

b) utracił pełną zdolność do czynności prawnych,
c) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

c) he/she was sentenced by a valid court judgement for an
offence due to intentional guilt or deliberate revenue
offence,

d) złożył niezgodne z prawdą dokumenty aplikacyjne, w tym
złożył fałszywe oświadczenie wymagane na etapie
składania wniosku o umieszczenie w Wykazie,

d) he/she provided untrue information while applying,
including false declarations requested at the time of
application,

e) złożył pisemną prośbę o wykreślenie
(dopuszczalna jest forma e-mailowa),

e) he/she provided written request to be excluded from the
Register (an e-mail form is acceptable),

f)

z

Wykazu

podjął zatrudnienie w IZ, IP lub IW zaangażowanej w
realizację PO IR,

g) uzyskał negatywną ocenę pracy eksperta,
h) trzykrotnie odmówił wykonanie zamówienia bez
uzasadnionych przyczyn lub utrudniał pracę związaną z
wyborem projektów,
i)
j)

wycofał swoją zgodę na umieszczenie jego danych
osobowych w Wykazie,
nie przekazał w terminie 3 miesięcy od dnia przesłania
wniosku o umieszczenie w Wykazie certyfikatu ukończenia

f)

he/she took up employment in the MA, IB or IA involved in
the implementation of the SG OP,

g) he/she received negative result of the work quality
assessment,
h) he/she refused three times to take part in the project
selection process without justification or hindered the
course of the project selection process,
i)

he/she withdrew an agreement on publishing his/her
personal data in the Register,

j)

he/she did not submit certificates of completion of the e-
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e-learningowego szkolenia antykorupcyjnego (dotyczy
kandydatów na ekspertów - rezydentów, którzy nie załączyli
certyfikatu na etapie składania wniosku o umieszczenie w
Wykazie),

learning anti-corruption training within 3 months from the
date of submitting the application (concerns candidates for
expert - residents, who did not attach these certificates to
the application form),

k) stracił wymagane uprawnienie w dziedzinie objętej POIR,
które stanowiły podstawę uzyskania przez niego statusu
kandydata na eksperta w ramach POIR,

k) he/she lost the qualifications required in the field involved
by the SG OP, which were crucial to obtain the status of the
candidate for an expert in the SG OP,

l)

zmarł lub został uznany za zmarłego,

l)

m) naruszył postanowienia zawartej z nim umowy.
2)

O fakcie usunięcia z Wykazu, NCBR powiadamia osobę, która
została usunięta z Wykazu, drogą elektroniczną z wyłączeniem
pkt 1 lit. l.

he/she died or was presumed dead,

m) he/she infringed the agreement.
2)

The NCRD will inform the candidate about excluding from the
Register via e-mail, with the exception of point 1 item l.

