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PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Zaproszenie do składania zgłoszeń w związku z decyzją Komisji z dnia 22 października 2008 r.
ustanawiającą europejską grupę ds. polityki klastrowej

(2008/C 275/07)

Komisja utworzyła, decyzją z dnia 22 października 2008 r. europejską grupę ds. polityki klastrowej (EGPK).
Zakresem i celem działań europejskiej grupy ds. polityki klastrowej jest wymiana wiedzy na temat polityki
klastrowej w celu zapewnienia skuteczniejszej pomocy państwom członkowskim w promowaniu powsta-
wania światowej klasy klastrów w UE.

W celu przygotowania listy kandydatów na członków wchodzących w skład europejskiej grupy ds. polityki
klastrowej Komisja zaprasza do składania zgłoszeń.

EGPK składa się z członków reprezentujących decydentów wysokiego szczebla oraz instytucje przedsię-
biorców, badawcze i uniwersyteckie.

Komisja oceni zgłoszenia i kwalifikowalność poszczególnych kandydatów na podstawie następujących kryte-
riów:

— członkowie powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie polityki konkurencyjności i
innowacji na poziomie regionalnym, krajowym i wspólnotowym oraz wykazać dogłębną znajomość roli
klastrów w rozwoju gospodarczym, aby zagwarantować, że opracowane analizy i zalecenia są wyko-
nalne, a także zgodne z instytucjonalnymi i prawnymi ramami UE,

— członkowie powinni dysponować dużym doświadczeniem związanym ze sprawami europejskimi oraz
pracą w otoczeniu międzynarodowym,

— członkowie powinni biegle władać w mowie i piśmie językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym
im udział w dyskusjach i przygotowaniu sprawozdań.

Komisja stara się zapewnić szeroką reprezentację geograficzną i zrównoważony z punktu widzenia płci skład
grupy oraz właściwą reprezentację wszystkich zainteresowanych stron na podstawie otrzymanych zgłoszeń.

Należycie podpisane zgłoszenia powinny zostać przesłane w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub
listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

ENTR-ECPG@ec.europa.eu
European Commission
DG Enterprise and Industry
Unit D2 Support for Innovation
B-1049 Brussels

Termin składania zgłoszeń: 30 listopada 2008 r.

Każdy wniosek musi zostać sporządzony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, zawierać jasną
informację na temat obywatelstwa kandydata oraz należy załączyć do niego wszystkie wymagane doku-
menty. Doświadczenie zawodowe oraz kompetencje wszystkich kandydatów powinny zostać wykazane za
pomocą CV oraz dokumentów wskazujących spełnienie kryteriów wyboru. Zgłoszenia muszą zawierać nale-
życie uzasadnione oświadczenia podające przyczyny planowanego udziału w pracach grupy.
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Komisja podejmuje decyzję o ostatecznym składzie grupy na podstawie wniosków złożonych w odpowiedzi
na zaproszenie do składania zgłoszeń. Kadencja członków grupy wynosi 18 miesięcy. W przypadku gdy
wybrany ekspert nie jest dostępny w momencie tworzenia grupy lub podczas jej funkcjonowania, Komisja
podejmuje decyzję o odpowiednim zastępstwie z listy kwalifikujących się wniosków, które przedłożono.

Lista członków europejskiej grupy ds. polityki klastrowej zostanie opublikowana na stronie internetowej DG
ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm), a także w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, seria C. Gromadzenie, publikowanie nazwisk członków oraz zarządzanie nim
prowadzone są zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (1).
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(1) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich
danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).


