Załącznik nr 1

Wniosek
o wpis do wykazu kandydatów na analityków biznesowych
biorących udział w procesie wyboru projektów w ramach
Programu Dobry Pomysł

Numer wniosku o wpis do wykazu kandydatów na
analityków biznesowych *
Data wpływu wniosku o wpis do wykazu kandydatów
na analityków biznesowych *
*Rubryka wypełniana przez podmiot przyjmujący wnioski o wpis do wykazu kandydatów na
analityków

I. Życiorys kandydata na analityka1
Dane osobowe kandydata
Imię
Nazwisko
Data i miejsce
urodzenia
Numer PESEL
Wykształcenie (w razie konieczności należy powielić poniższe rubryki)
Nazwa uczelni, nazwa
wydziału, specjalizacja
Rok ukończenia uczelni
Uzyskany tytuł/stopień
naukowy
Adres zameldowania
Ulica
Nr domu, nr lokalu
Kod pocztowy
Nazwa miejscowości
Województwo
Adres korespondencyjny
Ulica
Nr domu
Kod pocztowy
Nazwa miejscowości
Telefon
e-mail
Przebieg pracy zawodowej: prosimy o krótki i wyczerpujący opis doświadczenia zawodowego i/lub
naukowego w ostatnich pięciu latach (liczonych od dnia ogłoszenia konkursu wstecz)
Okres zatrudnienia: od
(m-c/rok) do (m-c/rok)
Nazwa pracodawcy
Rola, funkcje
Zakres czynności na
zajmowanym
stanowisku

Wymagane załączniki (należy dołączyć do wniosku) określone w zasadach naboru kandydatów na
analityków:

1

wniosek należy wypełnić elektronicznie

1. dokumenty w formie cyfrowej potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących posiadanej
wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w
zakresie/dziedzinie do której aplikuje,
fakultatywnie:
1. pisemna rekomendacja instytucji/organizacji, z którą kandydat na analityka współpracował
lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) np.: rekomendacja
pracodawcy/zleceniodawcy, szkoły wyższej, itp.

Oświadczenia:

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego,
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam ,
że:

–

korzystam z pełni praw publicznych;

–

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

–

nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne
przestępstwo skarbowe.

Ponadto oświadczam, że:
–

nie pozostaję w stosunku pracy z Instytucją Zarządzającą PO IR, Instytucją Pośredniczącą –
Ministerstwem Gospodarki oraz Instytucją Wdrażającą/Instytucją Ogłaszając Konkurs
zaangażowaną w realizację PO IR 2014-2010, w ramach której ogłoszono Pilotaż Programu
Dobry Pomysł

–

posiadam

wiedzę,

umiejętności,

doświadczeniu

lub

wymagane

uprawnienia

w

zakresie/dziedzinie objętej PO IR 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór
projektów.

Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu stwierdzam własnoręcznym podpisem

……..................................................................
(podpis kandydata na analityka)

….…………………, dnia............................. r.
(miejscowość)

………………………, dnia …………… r.
(miejscowość)
…………………………….
( imię i nazwisko )

ZGODA KANDYDATA NA ANALITYKA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498
Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w
niniejszym wniosku w celu w procesie rekrutacji i realizacji usług analitycznych w Programie
Dobry Pomysł. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi
prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że
podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie
celu, o którym mowa wyżej.

....................................................................
podpis kandydata na analityka

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ANALITYKA
w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i ujawniania informacji

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie jestem w sytuacji konfliktu interesów z
jakimikolwiek osobami lub osobą, które złożyły wniosek o objęcie wsparciem w ramach pilotażu
Programu Dobry Pomysł.
Oświadczam, że jeżeli zdam sobie sprawę z istnienia potencjalnego konfliktu interesów podczas
wykonywania moich obowiązków związanych z ww. konkursem wniosków lub ww. okresem
raportowania, niezwłocznie poinformuję o tym koordynatora projektowo-procesowego i jeśli będzie to
wymagane2, zaprzestanę wszelkich dalszych działań związanych z ww. oceną.
Ponadto oświadczam, że będę przestrzegać zasady poufności zawodowej i nie przekażę żadnym
osobom trzecim żadnych poufnych informacji, które mogą zostać mi ujawnione celowo lub
nieumyślnie w kontekście mojej pracy w ramach ww. umowy, bez zgody lidera Konsorcjum nie
wykorzystam informacji, które mogą zostać mi ujawnione podczas wykonywania powyższej pracy w
innym celu, niż ten określony w umowie o świadczenie usług analitycznych.

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….

Podpis: …………………………………………………………………………

Data: ……………………………………………………………………………

2

W tym do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przez Koordynatora projektu ze strony lidera konsorcjum

