
      

Projekt: „e-Pionier – wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów” jest współfinansowany 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” 
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KRYTERIA WYBORU ANALITYKÓW  

 

  
UWAGA: Warunkiem dopuszczającym jest spełnienie wszystkich kryteriów łącznie. 
  

 NAZWA KRYTERIUM OPIS OCENA 

 

Kandydat jest osobą fizyczną, 
nieprowadzącą działalności 

gospodarczej 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy kandydat nie prowadzi 
działalności gospodarczej  
 
Niniejsze kryterium weryfikowane jest na podstawie pisemnego 
oświadczenia złożonego przez kandydata, w treści zgodnej ze 
wzorem stanowiącym Załącznik 2 do Regulaminu wyboru Analityków. 

TAK/NIE 

 

Kandydat jest zaznajomiony 
ze specyfiką branży ICT 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy kandydat posiada 
wykształcenie informatyczne lub doświadczenie w branży ICT.  
 
Za wykształcenie informatyczne uznaje się co najmniej ukończone 
studia drugiego stopnia w kierunku informatyka lub pokrewnym, w 
którego planie znalazły się kursy przygotowujące do zawodu 
informatyka. Potwierdzeniem wykształcenia jest kopia dyplomu 
ukończenia studiów.  
 
Za doświadczenie w branży ICT uznaje się przynajmniej 2 lata 
doświadczenia w pracy związanej z branżą informatyczną, 
telekomunikacyjną lub pokrewną. Doświadczenie weryfikowane jest 
na podstawie pisemnego oświadczenia zgodnego ze wzorem 
stanowiącym Załącznik 2 do Regulaminu wyboru Analityków oraz na 
podstawie CV dostarczonego przez Kandydata. 

TAK/NIE 

 

Kandydat ma doświadczenie 
w prowadzeniu analiz 

społeczno-gospodarczych lub 
technologicznych 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy kandydat udokumentuje 
przeprowadzenie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 5 analiz 
w zakresie kwestii społeczno-gospodarczych lub technologicznych, 
które merytorycznie związane są tematyką projektu e-Pionier. 
 
Kryterium weryfikowane jest na podstawie pisemnego oświadczenia 
zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 do Regulaminu 
wyboru Analityków, na podstawie CV dostarczonego przez Kandydata 
oraz na podstawie dokumentów potwierdzających . 

TAK/NIE 

 

Kandydat deklaruje możliwość 
aktywnego udziału w 

Projekcie 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy kandydat zadeklaruje 
dyspozycyjność w minimalnym wymiarze 4 godzin tygodniowo w 
czasie trwania Projektu. 
 
Niniejsze kryterium weryfikowane jest na podstawie pisemnego 
oświadczenia złożonego przez kandydata, w treści zgodnej ze 
wzorem stanowiącym Załącznik 2 do Regulaminu wyboru Analityków. 

TAK/NIE 

 


