
Szanowni Państwo, 
 
W związku ze zwiększającą się liczbą składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 
wniosków o dofinansowanie, a także procesem oceny postępów realizowanych projektów, uprzejmie 
zapraszamy Ekspertów i Laureatów programów realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej 
(FNP) do włączenia się we wspomniane procesy oceny poprzez uzyskanie statusu Eksperta Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Status ten umożliwi aktywne uczestnictwo w 
ocenianiu, sporządzaniu recenzji czy raportów dotyczących projektów i konkursów realizowanych 
przez NCBR. Formalne umożliwienie osiągnięcia statusu Eksperta umożliwia złożenie wniosków o 
umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów PO IR 2014-2020.  
 
Centrum widzi olbrzymi potencjał wśród Ekspertów i Laureatów FNP, jako wyselekcjonowanej grupy 
naukowców, której badania często są przełomowe w danej dziedzinie. Mottem i celem Fundacji zawsze 
było wspieranie najlepszych, by mogli stać się jeszcze lepsi. Niezależne badania ewaluacyjne pokazują, 
że cel ten realizowany jest z sukcesem. Fundacja, z pomocą grupy doświadczonych Ekspertów, potrafi 
wybrać Liderów, którzy posiadają unikalną wiedzę na temat najnowszych trendów naukowych na 
całym świecie. Badania Państwa Laureatów w przyszłości mogą stać się zalążkiem do sukcesów 
komercyjnych.  
 
Ze względu na fakt, że Centrum od lat przygląda się, wspiera i ceni działania FNP, szczególnie 
w obszarach związanych z wypracowywaniem nowej wiedzy badawczej oraz najwyższych standardów 
wyboru Beneficjentów, zapraszam Państwa do współpracy! 
 
W celu złożenia wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020, należy dokonać rejestracji w kilku krokach: 
 
Krok 1 – Rejestracja wstępna w Bazie Ekspertów NCBR tzw. eCentrum  

Należy utworzyć konto w Bazie Ekspertów NCBR (https://ecentrum.ncbr.gov.pl/pl/), 
a w przypadku gdy osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta posiada aktywne konto w Bazie 
Ekspertów NCBR – o dokonaniu aktualizacji swoich danych. Wyjątek stanowią nierezydenci, którzy 
posiadają konto w Bazie Ekspertów Komisji Europejskiej na stronie 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  - rejestracja w  Bazie 
Ekspertów NCBR nie jest w tym przypadku wymagana. 

 
Krok 2 -  Rejestracja pełna 
Kliknąć na link zamieszczony w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację wstępną 
(https://survey.ncbr.gov.pl/index.php/346572/lang-pl), 
- uzupełnić formularz rejestracji, w tym zamieścić następujące dane – odpowiednio, w zależności od 
wyboru obszaru „nauka”, gospodarka”, „nauka i gospodarka”: 

 Przebieg kariery (CV) 
 Publikacje 
 Projekty badawcze 
 Patenty 
 Przedsięwzięcia gospodarcze 
 Wdrożenia B+R 
 Znajomość j. angielskiego 
 Główne i dodatkowe miejsca pracy 

NCBR zaleca, by podane przez osobę aplikującą słowa kluczowe przechodziły od ogólnych do bardziej 
precyzyjnie opisujących specjalność, np.: „chemia leków, leki o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, 
przeciwdrgawkowe, grupa N-pirydyloimidów kwasów arylobursztynowych”. 
Rejestrację pełną można przerwać/kontynuować w dowolnym momencie. Przed przerwaniem 
rejestracji należy zapisać wprowadzone dane. 
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Krok 3  -  E-learningowe szkolenie antykorupcyjne (składające się z trzech modułów) 
NCBR zaleca, by osoby aplikujące wzięły udział w e-learningowym szkoleniu antykorupcyjnym 
i uzyskały certyfikat jego ukończenia. Szkolenie dostępne jest pod adresem: https://szkolenia-
antykorupcyjne.edu.pl/  Przejście wszystkich modułów szkolenia może zająć kilka godzin. Szkolenie 
można przerwać/kontynuować w dowolnym momencie. Informację o uzyskaniu certyfikatów oraz 
certyfikaty należy  przekazać w ciągu 3 miesięcy od ukończenia tych szkoleń na e-mail: eksperci-
poir@ncbr.gov.pl  
 
W przypadku problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego bądź dodatkowych zapytań 
zapraszamy do kontaktu: 
t:   +48 22 25 66 731;  
m: +48 515 339 202;  
e-mail: aleksandra.sokolowska@ncbr.gov.pl. 
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