Załącznik do uchwały Nr 50/2010/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Nabór kandydatów na ekspertów oceniających wnioski złożone w II edycji Konkursu
dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów
zewnętrznych do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji w II edycji
Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ze środków
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

1. Ogólne zasady wnioskowania:
1.1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie dotacji gminom województwa kujawskopomorskiego na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji,
a tym samym wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających
do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnieniu rozumienia
rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian
ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz
wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.
Przygotowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji będą stanowiły podstawę
do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu i zasady ww. konkursu znajdują się w Regulaminie
Konkursu dotacji (zwanym dalej Regulaminem), który jest dostępny wraz
z załącznikami na stronie:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/konkurs-na-przygotowanie-lubaktualizacje-programow-rewitalizacji-ii-edycja
2. Obowiązki ekspertów zewnętrznych i zasady ich wykonywania:
2.1. Do zadań ekspertów zewnętrznych będzie należeć udział w pracach Komisji
Konkursowej powołanej w celu oceny oraz wyboru wniosków złożonych
w Konkursie na podstawie uchwały Nr 10/315/16 Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. (z późniejszymi zmianami) i działającej zgodnie
z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej stanowiącej załącznik nr 6 do
Regulaminu, zakładający:
a) Ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie dotacji na podstawie Karty oceny
merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji (stanowiącej załącznik nr 3b do
Regulaminu) pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 10.1
Regulaminu, Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz dokumentem pn. Zasady
programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020;
b) Przygotowanie uzasadnienia oceny merytorycznej każdego wniosku o przyznanie
dotacji, poprzez uzupełnienie i podpisanie Karty oceny merytorycznej wniosku
o przyznanie dotacji wraz z deklaracją bezstronności i poufności;
c) Udział w dyskusji i podejmowaniu decyzji o wskazaniu do dofinansowania
wybranych projektów;
d) Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej m.in. w celu zapoznania
się z kryteriami oceny wniosków o przyznaje dotacji i podsumowania dokonanej
oceny.
2.2. Ocenie merytorycznej będą podlegały wyłącznie wnioski ocenione pozytywnie pod
kątem formalnym. W trakcie oceny merytorycznej każdy wniosek zostanie oceniony
indywidualnie przez co najmniej dwóch członków Komisji Konkursowej, w tym
jednego eksperta zewnętrznego.
2.3. Dokładna liczba wniosków podlegających ocenie przez jednego eksperta zostanie
określona po zakończeniu naboru wniosków o przyznanie dotacji, przyjęciu listy
wniosków do oceny merytorycznej i ustaleniu przez Przewodniczącego Komisji
harmonogramu i podziału prac członków Komisji. Szacuje się, że każdy z wybranych
ekspertów otrzyma od kilkunastu do kilkudziesięciu wniosków o przyznanie dotacji
(jednak nie więcej niż 56 wniosków).
2.4. Ekspertom będzie przysługiwać wynagrodzenie, zgodne z Załącznikiem nr 1 do
niniejszego ogłoszenia (Sposób wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę
polegającą na ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji w ramach
Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji
ze środków).

3. Zasady wyboru eksperta zewnętrznego:
3.1. W naborze może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie wszystkie poniższe
warunki formalne:
a) Korzysta z pełni praw publicznych;
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) Nie była karana za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe;
d) Nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków należy przedłożyć własnoręcznie podpisane
oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3.2. Osoba spełniająca warunki formalne podlega ocenie spełniania poniższych warunków
merytorycznych:
a) Wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy magistra lub równoważny;
b) Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
c) Doświadczenie w zakresie opracowania przynajmniej 1 programu rewitalizacji
lub/i doświadczenie przy wdrażaniu przynajmniej 1 programu rewitalizacji
lub/i doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi w zakresie
świadczenia usług eksperckich z dziedziny rewitalizacji;
d) Wiedza w zakresie rewitalizacji, planowania przestrzennego, funkcjonowania
przestrzeni miejskiej, ożywiania obszarów zdegradowanych, zasad partycypacji
społecznej;
e) Znajomość aktów prawnych i innych dokumentów w zakresie rewitalizacji,
w tym zapisów Umowy Partnerstwa w odniesieniu do rewitalizacji, ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), Krajowej
Polityki Miejskiej, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;

f) Znajomość Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu
ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także znajomość
zasad finansowania działań rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
g) Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata
2014-2020, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020;
h) Znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie województwa kujawskopomorskiego.
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ppkt a) i b) należy przedłożyć
zwięzły życiorys/CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę
i doświadczenie zawodowe.
Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ppkt c) należy przedłożyć listę
opracowanych lub wdrażanych programów rewitalizacji (lista powinna zawierać
liczbę programów rewitalizacji, wartość i czas trwania), wykaz usług eksperckich
z dziedziny rewitalizacji świadczonych dla instytucji samorządowych (wykaz
powinien zawierać liczbę wykonanych usług eksperckich oraz określać ich charakter
np. wykonanie analiz, ekspertyz na potrzeby programu rewitalizacji, przygotowanie
wniosku o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych ze środków UE) wraz
z ewentualnymi zaświadczeniami i rekomendacjami.
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ppkt d) – h) należy złożyć
stosowne oświadczenie. Dodatkowym atutem będzie potwierdzenie wiedzy
w zakresie wskazanym w
ppkt d) – h) poprzez stosowną dokumentację
(certyfikaty/zaświadczenia/rekomendacje).
3.3. Sposób oceny poszczególnych kryteriów merytorycznych:

1. Warunki określane jako konieczne muszą być spełnione przez kandydata, aby był
brany pod uwagę do roli eksperta. Warunek konieczny jest uznany za spełniony
w wymiarze minimalnym, gdy:
•

Kandydat/-ka posiada wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy
magistra lub równoważny oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie
zawodowe;

•

Kandydat/-ka posiada doświadczenie związane z opracowaniem
przynajmniej 1 programu rewitalizacji lub/i wdrażaniem przynajmniej
1 programu rewitalizacji lub/i doświadczenie we współpracy
z instytucjami samorządowymi w zakresie świadczenia usług eksperckich
z dziedziny rewitalizacji;

•

Kandydat/-ka oświadcza, że posiada wiedzę w zakresie wskazanym
w pkt 3.2. ppkt d) – h).

2. Podczas oceny kandydatów spełniających powyższe warunki konieczne
(wskazane w pkt 3.3. tiret 1) najistotniejszym kryterium merytorycznym będzie
doświadczenie związane z opracowaniem i wdrażaniem programów rewitalizacji
oraz współpraca z instytucjami samorządowymi w zakresie świadczenia usług
eksperckich z dziedziny rewitalizacji (zgodnie z pkt 3.2.c). Przy otrzymaniu
porównywalnych zgłoszeń w zakresie ww. doświadczenia kryterium oceny
branym pod uwagę będzie większe doświadczenie w wyżej wymienionym
zakresie (zgodnie z pkt 3.2.c). Dodatkowym atutem, rozstrzygającym o wyborze
kandydata, przy otrzymaniu porównywalnych zgłoszeń, będzie potwierdzenie
posiadanej wiedzy w zakresie wskazanym w pkt 3.2. d)-h) poprzez stosowną
dokumentację (certyfikatami/zaświadczeniami/ rekomendacjami).
4. Zasady tworzenia Listy kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej
wniosków o przyznanie dotacji:
4.1. Czynności związane z procedurą wyboru kandydatów, w tym ocenę spełnienia
warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu przeprowadza Biuro ds. Polityki
Terytorialnej w Departamencie Rozwoju Regionalnego.
4.2. Po przeprowadzeniu oceny formalnej, oferty kandydatów na ekspertów
weryfikowane są pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych. Ocena i stopień
spełnienia poszczególnych kryteriów merytorycznych będzie przebiegała wg sposobu
określonego w pkt 3.3.

4.3. Po ocenie zostanie przygotowana Lista kandydatów na ekspertów spełniających
wymagania formalne i merytoryczne do oceny merytorycznej wniosków o dotację.
4.4. Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wpisaniu ich na Listę
kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o przyznaje dotacji.
4.5. Umowa w zakresie wykonania zadania obejmującego ocenę merytoryczną wniosków
o przyznanie dotacji zostanie podpisana z maksymalnie dwoma kandydatami
spełniającymi wymagania formalne oraz w największym stopniu spełniającymi
wymagania merytoryczne (Wzór umowy o dzieło dla ekspertów oceniających
wnioski złożone w II edycji Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację
programów rewitalizacji w ramach POPT na lata 2014-2020 stanowi Załącznik nr 3
do niniejszego ogłoszenia).
4.6. W przypadku zaistnienia określonych w umowie okoliczności skutkujących
rozwiązaniem umowy z ekspertem ocena merytoryczna wniosków o przyznanie
dotacji zostanie zlecona kolejnej osobie z Listy, z którą zostanie zawarta stosowna
umowa.
4.7. Wpis na Listę kandydatów na ekspertów spełniających wymagania formalne
i merytoryczne do oceny merytorycznej wniosków o dotację w żaden sposób nie
zapewnia kandydatowi na eksperta uczestnictwa w procesie oceny wniosków
o przyznanie dotacji w ramach konkursu i nie może stanowić dla kandydata podstawy
do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

5. Okres realizacji zadania:
Termin rozpoczęcia realizacji zadania przewiduje się nie wcześniej niż po 15 stycznia
2017 r. Termin zakończenia realizacji zadania przewiduje się nie później niż do 30
kwietnia 2017 r.

6. Termin zgłoszenia i wymagane dokumenty:
6.1. Zgłoszenie
należy
przesłać
drogą
elektroniczną
na
adres:
a.skubiszewska@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 5 stycznia 2016 r. do godziny
12:00. Zgłoszenia przesłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę dla
celów niniejszego naboru.

6.2. Zgłoszenie powinno zawierać :
a) Zwięzły życiorys/CV wraz z adresem kontaktowym (w tym adresem e-mail) oraz
numerem telefonu kontaktowego – podpisany skan i wersja edytowalna.
b) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków formalnych naboru
(Załącznik nr 2) – podpisany skan.
c) Listę opracowanych programów rewitalizacji lub/i listę wdrażanych
programów rewitalizacji (lista powinna zawierać liczbę programów
rewitalizacji, wartość i czas trwania) lub/i listę wykonanych usług eksperckich
z dziedziny rewitalizacji świadczonych dla instytucji samorządowych wraz
z określeniem ich charakteru oraz ewentualnie zaświadczenia i rekomendacje
w powyższym zakresie.
d) Oświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy w zakresie określonym
w pkt. 3.2. d) – h) – podpisany skan oświadczenia oraz ewentualnie
dokumentację potwierdzającą posiadaną wiedzę w zakresie wskazanym
w oświadczeniu (certyfikaty/zaświadczenia/rekomendacje).
6.3. Informacja o wynikach naboru, tj. wpisanie kandydata na Listę kandydatów na
ekspertów spełniających wymagania formalne i merytoryczne do oceny
merytorycznej wniosków o dotację zostanie przekazana w formie elektronicznej na
wskazany w zgłoszeniu adres e-mail do dnia 15 stycznia 2017 r. Eksperci zostaną
poproszeni o dostarczenie do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w wersji papierowej dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków formalnych i merytorycznych naboru. Następnie z ekspertami,
o których mowa w punkcie 4.3 wskazanymi do oceny wniosków o przyznanie dotacji
z listy ekspertów oceniających wnioski o przyznanie dotacji zostaną podpisane
umowy.
6.4. Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego naboru jest Pani Anna Skubiszewska
tel. 56 62 18 412, e-mail: a.skubiszeska@kujawsko-pomorskie.pl.
7. Informacje dodatkowe:
7.1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich nadesłanych zgłoszeń, Urząd
Marszałkowski zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z niektórymi
kandydatami w celu doprecyzowania zgłoszeń.

7.2. Mając na uwadze konieczność zachowania bezstronności i niezależności oceny Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zastrzega sobie prawo do
odrzucenia kandydatur osób zatrudnionych (na podstawie umów o pracę, dzieło czy
zlecenia) w instytucjach, które złożą wnioski o przyznanie dotacji w ramach
konkursu.
7.3. Niniejszy nabór nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu
przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

Lista załączników:
1. Sposób wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie wniosków
złożonych w ramach Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów
rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020;
2. Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków formalnych;
3. Wzór umowy o dzieło dla ekspertów oceniających wnioski złożone w II edycji
Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji
w ramach POPT na lata 2014-2020 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Wynagrodzenie ekspertów jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
na lata 2014-2020

