Ogłoszenie o naborze na pełnienie funkcji eksperta
w ramach projektu "Profesjonalizacja Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego
Parku Naukowo-Przemysłowego w celu wdrożenia proinnowacyjnego modelu
realizacji usług wsparcia dla MŚP”.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo - Przemysłowy Sp. z o.o. (GOT PNP),
działając jako Lider przy realizacji projektu pn. „Profesjonalizacja Gorzowskiego Ośrodka
Technologicznego Parku Naukowo - Przemysłowego w celu wdrożenia proinnowacyjnego
modelu realizacji usług wsparcia dla MŚP” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2
Rozwój przedsiębiorczości.), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta, który
będzie współpracował przy ocenie merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć,
prowadzonych w ramach dziedzin wyznaczonych jako Regionalne Inteligentne Specjalizacje
Województwa Lubuskiego, tj. :
Zielona gospodarka
Zdrowie i jakość życia
Innowacyjny przemysł
Warunki dotyczące wnioskodawców
Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące
warunki:
 korzysta z pełni praw publicznych
 posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne
przestępstwo skarbowe
 posiada wykształcenie wyższe
 posiada minimum trzyletnie doświadczenie

 posiada wiedze w zakresie celów i sposobów realizacji RPO - Lubuskie 2020
Wymagane dokumenty
Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 Wypełniony kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1,
 Kserokopię dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków
dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranej dziedzinie,
 Oświadczenie kandydata na eksperta w sprawie korzystania z pełni praw publicznych,
posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycia skazaną/ym
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo
skarbowe,
 Zgodę na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych,
 Oświadczenie kandydata na eksperta o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu
realizacji RPO - Lubuskie 2020.
Forma i termin złożenia dokumentów
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2017 roku osobiście
w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym Parku Naukowo-Przemysłowym Sp. z o.o.
w Stanowicach 29 w gminie Bogdaniec lub drogą mailową na adres: biuro@gotechnology.pl
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-15.00.
Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój
przedsiębiorczości”
Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 19 listopada 2017r.
Dodatkowych informacji udziela Hanna Husak-Machnio pod numerem telefonu 885 601 234.

