
Ogłoszenie 

 

 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Z arządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów  
na ekspertów oceniaj ących wnioski o dofinansowanie projektów zło żone w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lat a 2014-2020 (EFS) w nast ępujących dziedzinach: 
− Rynek pracy, 
− Zdrowie, 
− Ekonomia społeczna i aktywna integracja, 
− Edukacja. 
 
O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:  
1) korzysta z pełni praw publicznych, 
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,  
4) posiada wykształcenie wyższe, 
5) posiada wiedzę, umiejętności lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór 

wniosków o dofinansowanie, 
6) posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z daną dziedziną, w ramach której dokonywany 

jest wybór wniosków o dofinansowanie, 
7) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WK-P, 
8) posiada wiedzę w zakresie strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, 
9) nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt. 9-11 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020, zaangażowanej w realizację RPO WK-P,  

10) nie jest pracownikiem firm konsultingowo-doradczych/przedsiębiorcą, które/y przygotowują/e wnioski  
o dofinansowanie w ramach RPO WK-P, przy czym jako pracownika należy rozumieć osobę pozostającą  
w stosunku pracy lub stosunku cywilno-prawnym, 

11) dokonywała oceny merytorycznej wniosków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Dokumenty, które należy złożyć: 

1) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego, 
2) kopia dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie, wymagane 

uprawnienia (np. kopie dyplomów, kopie umów potwierdzających posiadanie minimum 3-letniego 
doświadczenia zawodowego związanego z daną dziedziną, wydruk certyfikatu ukończenia Platformy 
Ekspertów EFS, kopia referencji właściwej IOK w ramach której dokonywano oceny wniosków  
w ramach EFS itp.), 

3) oświadczenia wymagane przez Instytucję Zarządzającą. 
Wniosek o wpis do Wykazu może obejmować tylko jedną dziedzinę. Kandydaci, którzy ubiegają się o wpis  
do Wykazu dla większej liczby dziedzin powinni złożyć dokumenty aplikacyjne oddzielnie dla każdej dziedziny. 
 
Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór ekspertów EFS”) należy złożyć osobiście w Biurze 
Podawczo-Kancelaryjnym lub przesłać pocztą na adres: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń  
w terminie od dnia 31 maja 2016 r. do dnia 21 czerwca 2016 r.  
Wnioski zło żone po terminie pozostawia si ę bez rozpatrzenia (o dochowaniu terminu decyduje da ta wpływu 
do Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu). 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 56 656-11-37, 56 656-11-31 lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl. 

 


