Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020
informuje o możliwości ubiegania się o wpis do:

Wykazu kandydatów na ekspertów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020
uczestniczących w ocenie wykonalności rzeczowej projektów
w zakresie kryteriów techniczno-technologicznych
w dziedzinie

Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach
Dziedzina obejmuje swoim zakresem m.in.:
-

wsparcie procesu projektowego (np. linie pilotażowe),
tworzenie i rozwój zaplecza oraz wdrożenie i rozwinięcie wyników B+R
(np. zakup aparatury specjalistycznej, urządzeń laboratoryjnych, patenty, licencje),
projekty badawczo-wdrożeniowe,
zaawansowane usługi badawcze

w
obszarze
TECHNOLOGIE
MEDYCZNE
W
CYWILIZACYJNYCH I OKRESU STARZENIA obejmującym:
1.
2.
3.
4.

ZAKRESIE

CHORÓB

nowoczesne rozwiązania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia i/lub,
nowoczesne rozwiązania w diagnostyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia i/lub,
nowoczesne rozwiązania w terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia i/lub,
systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Ocena wykonalności rzeczowej projektów w zakresie kryteriów techniczno -technologicznych
wiąże się głównie z analizą dokumentacji projektu, weryfikacją rozwiązań technicznych
i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów oraz ich
zasadności w kontekście celów projektu w ramach poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez
innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.
O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. posiada wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie zgodne z w/w obszarem
w zakresie np. elektroniki, automatyki, informatyki, medycyny),
2. korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne
przestępstwo skarbowe,
5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane będą osoby
posiadające wiedzę i umiejętności lub wymagane uprawnienia w dziedzinie: Innowacje
i transfer technologii w przedsiębiorstwach, w szczególności: umiejętność weryfikacji
dokumentacji projektowej w obszarze: Technologie medyczne, w zakresie chorób

cywilizacyjnych i okresu starzenia, w tym w zakresie obejmującym co najmniej jedno
z wymienionych zagadnień:
a) nowoczesne rozwiązania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia
i/lub,
b) nowoczesne rozwiązania w diagnostyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia
i/lub,
c) nowoczesne rozwiązania w terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia i/lub
d) systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością).
6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020,
7. nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO WP, Instytucji Pośredniczącej
ani instytucji horyzontalnych zaangażowanych w realizację RPO WP 2014-2020.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. wypełniony formularz kwestionariusza osobowego ze wskazaną dziedziną Innowacje i
transfer technologii w przedsiębiorstwach oraz obszarem Technologie medyczne w
zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia stanowiący Załącznik nr 2 do
Regulaminu prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów (do pobrania),
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających trzyletnie doświadczenie zawodowe,
4. kserokopie dokumentów lub oświadczenie potwierdzające wiedzę w zakresie celów
i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wykazu kandydatów na ekspertów
znajdują się w Regulaminie prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dodatkowych informacji udzielają p. Marta Lewandowska i p. Michał Beyer pod numerem
telefonu: (58) 326 81 25.
Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: „EKSPERCI RPO WP 2014-2020_ INNOWACJE I
TRANSFER TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH W OBSZARZE TECHNOLOGIE
MEDYCZNE W ZAKRESIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I OKRESU STARZENIA”,
należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub składać osobiście w zamkniętej opisanej wg powyższego wzoru kopercie w:
Sekretariacie Departamentu Programów Regionalnych UMWP,
ul. Augustyńskiego 2, pok. 200, Gdańsk
w godzinach 7.45-15.45
w terminie do dnia 30.06.2016 roku (decyduje data wpływu)
Ostateczną decyzję o wpisie do Wykazu kandydatów na ekspertów
podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego.
Administratorem bazy danych zawierających dane osobowe kandydatów jest Zarząd Województwa Pomorskiego (dalej:
ZWP) z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych gromadzone
są i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów. Kandydaci
mają prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania ich i uzupełniania. Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.

