Kraków, dn. 16.08.2016
Instytut Kościuszki – Instytut Integracji Europejskiej
Ul. Feldmana 4/9-10
31-130 Kraków
tel. 12 632 97 24
e-mail: ik@ik.org.pl
NIP 6751302992

Oferta udziału w panelu ekspertów

Instytut Kościuszki - Instytut Integracji Europejskiej z siedzibą w Krakowie, ul.
Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru
Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145838, NIP 6751302992, Nr REGON
35668376 zaprasza do przedstawienia swojej kandydatury do udziału w panelu
ekspertów CYBERSEC ACCELERATOR w ramach programu „CYBERSEC in
MAŁOPOLSKA - sieć zintegrowanych działań wspierających i promujących
małopolskie firmy sektora ICT i budujących cyberbezpieczeństwo regionu”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa „Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie
małopolskiej gospodarski”, poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”.
Celem projektu jest budowa silnego sektora produktów i usług ICT w obszarze
cyberbezpieczeństwa, w którym specjalizować się będą MŚP (w tym start-upy) z
Województwa Małopolskiego.
Szczegółowe dane dotyczące wymagań i kwalifikacji kandydata:
- Doświadczenie eksperckie w dziedzinie współpracy nakierowanej na
komercjalizację innowacyjnych usług/produktów lub
- Doświadczenie eksperckie w dziedzinie zarządzania innowacjami lub
- Doświadczenie eksperckie w tematyce inkubacji/akceleracji start-up lub
- Doświadczenie eksperckie w dziedzinie strategii inwestycyjnej w branży ICT

Szczegółowe dane zakresu obowiązków:
- Wybór najlepszych MŚP/start-upów w ramach aplikacji do programu CYBERSEC
ACCELERATOR
- Wsparcie mentoringowe dla uczestników programu CYBERSEC ACCELERATOR
(okres 6 miesięcy)
- Wypracowanie strategii eksportowej w ramach współpracy z jednym
MŚP/start-upem CYBERSEC ACCELERATOR
- Kontrybucja merytoryczna w ramach periodyku EUROPEAN CYBERSEC MARKET
Okres współpracy: 5 września 2016 – 5 lutego 2016
Kryterium wyboru:
Doświadczenie oraz wiedza ekspercka
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV z dopiskiem o
klauzuli ochrony danych osobowych) na adres mailowy: robert.siudak@ik.org.pl.
Tytuł: „Panel ekspertów”.
Termin składania ofert upływa 02.09.2016 o godzinie 23:59 Oferty, które wpłyną
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną
poinformowani o wyborze oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

