WIDOK WNIOSKU O UMIESZCZENIE W WYKAZIE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW
UWAGA PONIŻSZY FORMULARZ MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I OKREŚLA ZBIÓR
INFORMACJI, KTÓRE POWINNI PAŃSTWO UZUPEŁNIĆ poprzez Lokalny System Informatyczny
znajdujący się na stronie lsi1420.parp.gov.pl.
I.

Pola wypełniane w zakładce „Dane osobowe”:

1. Imię i nazwisko
2. Numer PESEL (nie dotyczy obcokrajowców)
3. Kraj
4. Seria i nr dokumentu tożsamości
5. Adres zamieszkania
6. Adres korespondencyjny
7. Adres e- mail
8. Numer telefonu
9. Wykształcenie wyższe (tabelę można powielać w zależności od potrzeb) - służy weryfikacji kryterium nr 1. Wykształcenie
wyższe
[Wyjaśnienie: w ramach kryterium weryfikowane jest, czy kandydat na eksperta udokumentował, że legitymuje się tytułem magistra,
magistra inżyniera lub wyższym tytułem naukowym. Uznawane są tytuły naukowe równoważne, w tym uzyskane poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, uznane za równoważne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia
2011r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą. Dokumentami potwierdzającymi
spełnienie kryterium są w szczególności dyplomy potwierdzające uzyskanie stopni naukowych, zaświadczenie wydane po
przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego.]

Nazwa uczelni, nazwa wydziału
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy
10. Przebieg pracy zawodowej (tabelę można powielać w zależności od potrzeb) - służy weryfikacji kryterium nr 2. Kandydat na
eksperta jest czynny zawodowo
[Wyjaśnienie: w ramach kryterium weryfikowane jest, czy kandydat na eksperta jest czynny zawodowo, tzn. czy w okresie ostatnich 7 lat
przed złożeniem wniosku o umieszczenie w Wykazie, co najmniej przez okres 5 lat: świadczył pracę, wykonywał czynności na podstawie
umów cywilnoprawnych, prowadził działalność gospodarczą (z wyłączeniem funkcji wykonywanych w organach nadzoru) lub wykonywał
tzw. wolny zawód. Okres 7 lat ustalany jest jako łączny okres liczony wstecz od dnia złożenia wniosku o wpis do Wykazu. Okres 5 lat
ustalany jest jako łączna suma okresów aktywności zawodowej kandydata w okresie 7-letnim, przy czym okres 5-letni nie musi być
nieprzerwany. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium mogą być w szczególności: zaświadczenie o zatrudnieniu,
świadectwa pracy (dokument powinien zawierać informacje niezbędne do potwierdzenia okresu zatrudnienia takie jak: nazwa
pracodawcy, okres lub okresy zatrudnienia, wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, rodzaj wykonywanej
pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje. W zakresie pozostałych informacji, jakie są umieszczane na świadectwie pracy,
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dokument składany do PARP powinien zostać zanonimizowany.), umowy cywilnoprawne wraz z potwierdzeniem ich wykonania,
referencje/ rekomendacje, podanie informacji o prowadzonej działalności gospodarczej (numer NIP).]
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Kraj,
Miejscowość
Nazwa pracodawcy
NIP pracodawcy
Zajmowane stanowisko
Opis stanowiska / Doświadczenie / Kompetencje
zawodowe

III. Pola wypełniane w zakładce „Wnioski aplikacyjne kandydata na eksperta”:
Informacje służą weryfikacji kryterium nr 3. Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie kandydata na eksperta w dziedzinie,
którą wskazał we wniosku o umieszczenie w Wykazie.

11. Czy kandydat planuje podjąć współpracę z PARP w ramach działalności gospodarczej:
 tak

 nie

12. Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie kandydata na eksperta w dziedzinie, którą wskazał we wniosku o umieszczenie
w Wykazie (tabelę można powielać w zależności od potrzeb):

Program Operacyjny

Wybrać z listy rozwijanej

Dziedzina

Wybrać z listy rozwijanej

Specjalizacja/Specjalność zawodowa/Słowa
kluczowe

Określenie specjalizacji ma kluczowe znaczenie przy decyzji o zaangażowaniu eksperta do
procesu wyboru projektu do dofinansowania, gdyż pozwala na właściwy dobór eksperta do
zakresu tematycznego wniosku

Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli kandydat na eksperta potwierdzi i udokumentuje, że spełnia co najmniej jeden
z następujących warunków:
TAK
NIE
1. Posiada stopień naukowy doktora lub wyższy
Opis:
2.
Opis:
3.
Opis:
4.

Opis:

Jeśli „TAK” to proszę opisać, które z przekazanych informacji lub załączonych dokumentów wskazują, że kryterium jest spełnione.

W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o umieszczenie w Wykazie brał udział - w charakterze
członka zespołu lub eksperta - w realizacji zakończonych przedsięwzięć badawczych lub naukowych

TAK

NIE

Jeśli „TAK” to proszę opisać, które z przekazanych informacji lub załączonych dokumentów wskazują, że kryterium jest spełnione.

Posiada wiedzę oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie oceny możliwości
wprowadzenia na rynek opracowanego rozwiązania o charakterze innowacyjnym

TAK

NIE

Jeśli „TAK” to proszę opisać, które z przekazanych informacji lub załączonych dokumentów wskazują, że kryterium jest spełnione.

W okresie 5 lat przed datą złożenia wniosku o umieszczenie w Wykazie brał udział - w charakterze
członka zespołu lub eksperta - we wdrożeniu projektów innowacyjnych lub rozwiązań o charakterze
innowacyjnym w ramach zakończonych przedsięwzięć realizowanych na rzecz przedsiębiorstw

TAK

Jeśli „TAK” to proszę opisać, które z przekazanych informacji lub załączonych dokumentów wskazują, że kryterium jest spełnione.
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NIE

5.

Opis:

Posiada wiedzę oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości lub
analizy finansowej przedsiębiorstw, w zakresie pozwalającym na dokonywanie oceny opłacalności
projektów innowacyjnych lub oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw.

TAK

NIE

Jeśli „TAK” to proszę opisać, które z przekazanych informacji lub załączonych dokumentów wskazują, że kryterium jest spełnione.

[Wyjaśnienie: Zalecane jest potwierdzenie i udokumentowanie przez kandydata na eksperta więcej niż jednego warunku spośród
wymienionych wyżej, bowiem im większa ilość warunków zostanie potwierdzona i udokumentowana, tym większe jest
prawdopodobieństwo i częstotliwość angażowania kandydata na eksperta do współpracy z PARP.
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium mogą być w szczególności dokumenty potwierdzające:
 rolę, zakres wykonywanych prac lub zasady udziału kandydata w realizacji przedsięwzięć badawczych lub naukowych;
 opracowane publikacje naukowe (autorstwo, współautorstwo lub redakcja naukowa) wraz ze wskazaniem źródeł weryfikacji tych
publikacji;
 rolę, zakres wykonywanych prac lub zasady udziału kandydata na eksperta we wdrażaniu projektów innowacyjnych lub rozwiązań
o charakterze innowacyjnym w ramach zakończonych przedsięwzięć realizowanych na rzecz przedsiębiorstw;
 doświadczenie w zakresie oceny możliwości wprowadzenia na rynek opracowanego rozwiązania o charakterze innowacyjnym;
 nagrody, przyznane kandydatowi za osiągnięcia w dziedzinie, której dotyczy wniosek o umieszczenie w Wykazie;
 legitymowanie się czynnymi uprawnieniami branżowymi do wykonywania zawodu, takimi jak w szczególności egzaminy
państwowe, certyfikaty, licencje;
 wpis kandydata na listę biegłych sądowych;
 rekomendacje instytucji lub organizacji, z którymi kandydat na eksperta współpracował lub podjął i kontynuuje współpracę,
wskazujące okres tej współpracy i jej zakres.]
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