OGŁOSZENIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) w zw. z uchwałą Rady Ministrów nr
43/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program
Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029” (M. P. z 2019 r. poz. 571)
Minister Cyfryzacji
ogłasza nabór do komisji konkursowej mającej na celu ocenę ofert na realizację w latach 2019 –
2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach
wieloletniego Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka
„Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”.

1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym
ogłoszeniu.
2. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
a. przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki Ministerstwa Cyfryzacji
odpowiedzialnej za konkurs,
b. przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji – do 3 osób,
c. przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy – do 3 osób.
3. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym
osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania
publicznego, którego konkurs dotyczy.
4. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w
konkursie.
5. Komisja konkursowa powoływana jest przez Ministra Cyfryzacji lub osobę przez niego
upoważnioną, w drodze zarządzenia.
6. Minister Cyfryzacji lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji
przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez
nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego,
którego dotyczy konkurs ofert.
7. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
a. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
b. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.),

c. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w
zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy,
d. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik
nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez
podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.
8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i jej członkom nie przysługuje
zwrot kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniu.
9. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 03 września 2019 roku.
10. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać do Ministerstwa Cyfryzacji w jeden z
następujących sposobów:
a. z wykorzystaniem ePUAP: należy wypełnić formularz i podpisać elektronicznie,
wykorzystując w tym celu np. „Podpisywarkę” znajdującą się na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystajpodpis-zaufany)
b. z wykorzystaniem poczty elektronicznej: należy wydrukować, wypełnić i podpisać
dokument, a następnie zeskanować i przesłać na adres mpg@mc.gov.pl .
11. Pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji powoływani do komisji konkursowych są zobowiązani
do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku
do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

