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Regulamin wyłaniania Recenzentów do oceny merytorycznej wniosków stypendialnych 

w projekcie „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. W celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie 

stypendium złożonych w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój 

regionu” (Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki), zwanych dalej wnioskami, zostaną wyłonieni Recenzenci.  

2. Ocena dokonywana jest w postaci Karty oceny merytorycznej. Recenzent ocenia częśd  

3 wniosku oraz załącznik nr 3 do wniosku (Porozumienie o współpracy), przy czym informacje 

identyfikujące strony podpisanego porozumienia o współpracy zostają utajnione. 

3. Przez strony rozumie się doktoranta oraz przedsiębiorcę, o którym mowa w załączniku nr 3 do 

wniosku (Porozumienie o współpracy). 

4.Recenzentowi przysługuje wynagrodzenie za każdą wykonaną ocenę merytoryczną na 

podstawie podpisanej umowy o dzieło.  

 

Rozdział 2 

Nabór recenzentów 

 

§ 2. Ogłoszenie o naborze Recenzentów zamieszczone zostanie w prasie i/lub w telewizji i/lub  

w radiu o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej projektu.  

 

§ 3. 1. O wpis na listę Recenzentów może ubiegad się osoba, która łącznie spełnia następujące 

warunki: 

1) posiada co najmniej stopieo naukowy doktora w zakresie dziedzin wskazanych w załączniku  

nr 1 do „Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – 

inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;   

2) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie dziedzin i dyscyplin, o których 

mowa w załączniku nr 1 do „Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu 

„Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Gospodarczego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”;   

3) posiada wiedzę z zakresu Dolnośląskiej Strategii Innowacji; 

4) korzysta z pełni praw publicznych; 

5) ma pełną zdolnośd do czynności prawnych; 

6) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie 

popełnione przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe; 

7) nie jest pracownikiem zespołu projektowego Beneficjenta Systemowego. 
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2. W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci na Recenzentów składają: 

1) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1);  

2) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

(załącznik nr 2); 

3) podpisane oświadczenie kandydata o spełnieniu kryteriów określonych w ust.1 pkt 3 - 7 (załącznik  

nr 1); 

4) poświadczone za zgodnośd z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz 

doświadczenie zawodowe kandydata z ostatnich 5 lat, a w przypadku pracowników uczelni wyższych  

i instytutów naukowych – zaświadczenie o miejscu pracy; 

5) oświadczenie do celów podatkowych (załącznik nr 3). 

3. Kandydat na Recenzenta może zostad wezwany przez pracownika Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4. 

4. Weryfikacji formalnej zgłoszeo kandydatów na Recenzenta dokonują pracownicy Wydziału 

Rozwoju Gospodarczego. Weryfikacja odbywa się za pomocą Karty weryfikacji dokumentów osoby 

ubiegającej się o wpis na listę Recenzentów (załącznik nr 4). 

5. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, kandydat 

może zostad jednokrotnie wezwany do uzupełnienia dokumentów, w terminie wskazanym przez 

pracownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Wezwanie przesyłane jest na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez kandydata. 

6. Zgłoszenie, które nie spełnia kryteriów zawartych w ogłoszeniu nie jest dalej rozpatrywane,  

o czym pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego  powiadamia Kandydata na Recenzenta za pomocą 

poczty elektronicznej.  

  7. Zgłoszenia złożone przez kandydatów nie podlegają zwrotowi. 

8. Po weryfikacji zgłoszeo o wpis na listę Recenzentów pracownik Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego przygotowuje propozycję listy, biorąc pod uwagę tych kandydatów, których wnioski 

przeszły pozytywnie weryfikację formalną.  

9. Lista Potencjalnych Recenzentów zatwierdzana jest przez Komisja Stypendialna powołaną  

w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” przez 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Lista zawiera: imię i nazwisko recenzenta oraz dziedzinę,  

w ramach której został powołany.  

 

Rozdział 3 

Wybór Recenzentów 

 

§ 4. 1. Recenzenci zostają wyłonieni do oceny konkretnego wniosku w oparciu o zgodnośd 

dziedzin i dyscyplin, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.  

2. Każdy pojedynczy wniosek oceniany jest przez dwóch niezależnych Recenzentów. Dodatkowo 

do każdego wniosku może zostad wybrany Recenzent Rezerwowy.  

3. Akceptacji listy Recenzentów dokonuje Komisja Stypendialna.  
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Rozdział 4 

Tryb pracy Recenzentów 

 

§ 5. 1. Częśd wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 2, zostaje przekazana do oceny merytorycznej 

przez pracownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego pocztą elektroniczną na adres wskazany przez 

Recenzenta wraz z Kartą oceny merytorycznej. Recenzent jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności 

dokumentacji oraz odesłania e-maila z informacją potwierdzającą. Brak e-maila zwrotnego w ciągu 5 dni 

roboczych, licząc od dnia w którym przesłano dokumenty do oceny, oznacza, że Recenzent zrzeka się 

dokonania oceny. W przypadku pozytywnej odpowiedzi pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego 

przesyłają Recenzentowi umowę o której mowa w § 1 ust. 4  Recenzent zobowiązany jest do zwrotu 

podpisanej umowy w ciągu dwóch dni roboczych.  

2. Ocena zostaje dokonana w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia, w którym nastąpiło podpisanie 

umowy. W trakcie tego okresu Recenzent obowiązany jest uzgodnid z pracownikiem Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego sposób dostarczenia podpisanej i wypełnionej Karty oceny merytorycznej. Pracownik 

Wydziału Rozwoju Gospodarczego weryfikuje prawidłowośd jej wypełnienia. W przypadku braków, 

omyłek lub niejasności zwraca się z prośbą o uzupełnienie lub skorygowanie dokumentu na miejscu. 

3. Każdy z Recenzentów dokonuje obiektywnej oceny wniosku. Recenzent nie może kontaktowad 

się z innym Recenzentem dokonującym oceny tego samego wniosku bezpośrednio przed, jak i w trakcie 

dokonywania oceny wniosku.  

4. Pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego zestawia wypełnione przez Recenzentów Karty 

oceny merytorycznej i sporządza wstępną listę rankingową, która przedkładana jest pod obrady Komisji 

Stypendialnej. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wyłaniania Recenzentów do oceny 
merytorycznej wniosków stypendialnych w projekcie „Przedsiębiorczy 
doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” 

 

 

 
FORMULARZ KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO  

DLA KANDYDATÓW NA RECENZENTÓW 
 
 
 

I. Proszę uzupełnić poniższe pola: 
 

1. Imię (imiona):  

2. Nazwisko:  

3. Adres zameldowania:  

4. Telefon kontaktowy:  

5. E-mail:  

6. Uzyskany stopień naukowy 

lub tytuł naukowy: 

 

7. Nazwa ukończonej uczelni 

oraz wydziału: 

 

8. Nr konta osobistego  

i nazwa banku 

 

 

9. Doświadczenie zawodowe (co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie dziedziny  

i dyscypliny, o której mowa w pkt II): 

Okres zatrudnienia Miejsce pracy Stanowisko i zakres obowiązków 
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II. Proszę zaznaczyć właściwe dyscypliny, w zakresie których posiada się udokumentowaną 

wiedzę, umożliwiającą dokonanie oceny merytorycznej:  

I. Projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych: 

1 rozwój technologii przyrządów i nanotechnologii struktur przyrządowych   

2 
rozwój badao nad wykorzystaniem technologii zol-żel  do otrzymywania nanostruktur oraz materiałów   
o specjalnym przeznaczeniu (w tym materiałów sensorowych) 

  

3 
otrzymywanie nowych materiałów funkcjonalnych (biomateriałów, materiałów termoelektrycznych, materiałów 
o dużym przewodnictwie cieplnym, materiałów do magazynowania wodoru itp.) 

  

4 rozwój badao  nad nanomagnetyzmem i materiałami typu „smart”   

5 modelowanie i otrzymywanie materiałów i warstw do ogniw paliwowych   

6 
optymalizacja wykorzystania i rozszerzenie istniejącej baza aparaturowej do rozwoju inżynierii powierzchni – 
nowych metod otrzymywania i charakteryzacji materiałów o specjalnych właściwościach i przeznaczeniu, ze 
szczególnym uwzględnieniem technik oddziaływao 

  

7 
wprowadzenie femto- i pikosekundowej spektropii optycznej jako narzędzia do prac badawczych nad nowymi 
materiałami i strukturami przeznaczonymi do zastosowao 

  

8 
rozwój kompozytów o ekstremalnych właściwościach wytrzymałościowych, fizykochemicznych  
i eksploatacyjnych 

  

II. Technologie informacyjne: 

1 
nowoczesne technologie informatyczne w komunikacji, ochronie zdrowia, systemach bezpieczeostwa, 
ekonomii, bankowości i edukacji (np. eLearning, eHealth, eGovernment) 

  

2 
nowoczesne techniki teleinformatyczne, a w tym rozwój sieci komputerowych, rozwój taniego, 
szerokopasmowego, powszechnego dostępu do Internetu i nowych usług z tym związanych 

  

3 
rozwój inteligentnych systemów informatycznych wspomagających decyzję w zakresie planowania  
i harmonogramowania produkcji 

  

4 technologie mobilne i ich zastosowanie   

5 zwiększenie bezpieczeostwa wykorzystania sieci   

6 
nowoczesne technologie informatyczne w oprogramowaniu i technikach obliczeniowych (np. GRID, technologie 
ułatwiania dostępu i komunikowania się – eksperyment na odległośd, operacja na odległośd) 

  

7 
technologie i nauka dotycząca układów cyfrowych, inteligentnych układów i interfejsów, systemów 
wbudowanych itp.) 

  

8 
rozwój technologii przyszłości (np. systemy multimedialne, Semantic-based Knowledge Systems, dostęp do 
dziedzictwa kulturalnego 

  

III. Nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia: 
1 technologie wytwarzania zdrowej żywności: 

- problemy jakości, bezpieczeostwa i wykrywalności zagrożeo w całym procesie produkcyjnym   

- epidemiologia i choroby związane z odżywianiem   

- wpływ żywienia zwierząt oraz żywności na zdrowie ludzi   

- zdrowsze produkty żywnościowe   

- alternatywy dla stosowania środków do zwalczania drobnoustrojów w żywności   

- konsekwencje działania pozostałych chemikaliów w środowisku naturalnym na zdrowie ludzi   

2 biotechnologia i farmaceutyki: 

- komputerowe wspomaganie projektowania, modelowania i testowania leków   

- 
przyśpieszenie rozwoju nowych, bezpieczniejszych i bardziej efektywnych leków, szczepionek  
i terapeutycznych biocydów 
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- rozwój nowych metod diagnostycznych   

- rozwój i testowanie nowych zapobiegawczych metod terapeutycznych, immunoterapia   

- zastosowanie genomiki w wiedzy i praktyce medycznej   

- 
zwalczanie zaburzeo i wad wrodzonych metabolizmu, chorób układu nerwowego oraz chorób 
nowotworowych 

  

- badanie procesów rozwoju i starzenia człowieka   

3 technologie ochrony środowiska: 

- technologie „czyste” – nowe energooszczędne i bezpieczne dla środowiska naturalnego sposoby produkcji   

- 
rozwój metod monitorowania stanu środowiska, ograniczanie szkodliwych składników gazów 
przemysłowych 

  

- 
łagodzenie zmian środowiska wodnego i glebowego: nowe technologie oczyszczania wody, ochrona gleby  
i wód gruntowych 

  

- 
nowe technologie oczyszczania wód ściekowych ze składników szkodliwych i toksycznych oraz 
odzyskiwanie składników do ponownego wykorzystania 

  

- technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zarządzanie odpadami   

- ograniczenie emisji hałasu i promieniowania   

-  zmniejszenie ryzyka w produkcji i magazynowaniu   

IV. Odnawialne i alternatywne źródła energii: 

1 pozyskiwanie i przetwarzanie energii z odnawialnych źródeł   

2 rozwijanie energetyki alternatywnej wobec energetyki węglowej   

3 racjonalizacja zużycia energii i odzysk energii ze źródeł odpadowych   

4 
opracowanie i promowanie pozytywnych scenariuszy zaspokajania potrzeb energetycznych, rozwój 
mikroenergetyki 

  

 

 
III. Oświadczenie. 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy wynikającej  

z przepisów Kodeksu Karnego, oświadczam, że posiadam wiedzę z zakresu Dolnośląskiej Strategii Innowacji, nie 

byłem/byłam skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie 

popełnione przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam 

pełną zdolnośd do czynności prawnych, nie jestem pracownikiem zespołu projektowego Beneficjenta 

Systemowego. 

Ponadto, zobowiązuję się utrzymad w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi 

ujawnione na potrzeby przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przygotowane przeze mnie  

w trakcie oceny. 

 

 

………………………………….…………………………… 

                                     miejscowośd i data, czytelny podpis     
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IV. Do kwestionariusza załączam wymagane w Regulaminie wyłaniania Recenzentów do oceny merytorycznej 
wniosków stypendialnych w projekcie „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” 
dokumenty (§ 3 ust. 2): 
 
l.p. Spis dokumentów: 

1. Wypełniony kwestionariusz osobowy. 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych. 

3. Poświadczone za zgodnośd z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie 

zawodowe kandydata lub zaświadczenie o miejscu pracy. 

4. Oświadczenie do celów podatkowych. 

 
Prawdziwośd danych zawartych w kwestionariuszu stwierdzam własnoręcznym podpisem 
 
 
 

………………………………….…………………………… 

                                     miejscowośd i data, czytelny podpis     
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Załącznik nr 2 do Regulaminu wyłaniania Recenzentów do oceny 

merytorycznej wniosków stypendialnych w projekcie „Przedsiębiorczy 
doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”  

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA RECENZENTA O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

W związku z kandydowaniem na recenzenta oceny merytorycznej wniosków do projektu „Przedsiębiorczy 

doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 
„Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”, ewaluacji, monitoringu, kontroli 
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”, ewaluacji, monitoringu, 
kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

………………………………….…………………………… 

                                     miejscowośd i data, czytelny podpis     
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Załącznik nr 3 do Regulaminu wyłaniania Recenzentów do oceny 

merytorycznej wniosków stypendialnych w projekcie „Przedsiębiorczy 
doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH 
 
 
 
 

Nazwisko ........................................................................................................................................................... 

Imiona 1........................................................................2................................................................................... 

Miejsce urodzenia .................................................... Data urodzenia ............................................................... 

Miejsce zamieszkania: 

Województwo/Gmina / Dzielnica ...................................................................................................................... 

Ulica ...........................................................nr domu............................nr mieszkania........................................ 

Kod pocztowy ..................................... Miejscowośd.......................................................................................... 

PESEL ............................................................................. NIP .............................................................................. 

Seria i nr dowodu osobistego ............................................................................................................................. 

Adres właściwego Urzędu Skarbowego .............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

...................................... 
data i podpis podatnika 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu wyłaniania Recenzentów do oceny 

merytorycznej wniosków stypendialnych w projekcie „Przedsiębiorczy 
doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” 

 

 

KARTA WERYFIKACJI DOKUMENTÓW 
KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WPIS NA LISTĘ RECENZENTÓW 

 
 

 
Nazwisko i imię (imiona) kandydata: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data wpływu dokumentów aplikacyjnych (dzieo, miesiąc, rok): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dziedzina i dyscyplina w ramach której kandydat ubiega się o wpis na listę Recenzentów: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Czy kandydat złożył wszystkie wymagane dokumenty: 

a) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1) -  TAK     NIE  

b) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

(załącznik nr 2) – TAK     NIE 

c) kopie dokumentów potwierdzone za zgodnośd z oryginałem potwierdzające wykształcenie oraz 

doświadczenie zawodowe a w przypadku pracowników uczelni wyższych i instytutów naukowych  – 

zaświadczenie o miejscu pracy – TAK     NIE  

d) oświadczenie do celów podatkowych (załącznik nr 3)  - TAK     NIE 

*zaznaczenie odpowiedzi NIE oznacza możliwośd skorzystania z zapisu Regulaminu wyłaniania Recenzentów do oceny merytorycznej wniosków 
stypendialnych w projekcie „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” - §3 ust. 5. 

 
 
UWAGI: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
Czy kandydat posiada co najmniej stopieo naukowy doktora w zakresie dziedziny i dyscypliny wskazanej  

w załączniku nr 1 do „Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – 

inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”? -  TAK     NIE 

 

 

Czy kandydat posiada co najmniej 5 – letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie dziedziny i 

dyscypliny wskazanej w załączniku nr 1 do „Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu 

„Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Gospodarczego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”? -   TAK     NIE 

 
*zaznaczenie odpowiedzi NIE dyskwalifikuje kandydata 

 

 

 

Czy kandydat pozytywnie przeszedł weryfikację formalną?  – TAK     NIE 

 

 

UZASADNIENIE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

……….……….……………………………… 
data i podpis osoby oceniającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


