
 

 

 

Załącznik numer 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  
 

PROTOKÓŁ 

Dot. wyboru kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Toruń, ………. 20…. r. 

 

Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

W dniu ………... na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego (www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl) oraz w dzienniku o zasięgu regionalnym 

zamieszczono ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów oceniających wnioski  

o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. 

 

Termin składania wniosków upłynął w dniu…….. 

 

Oferty przesłało…… osób. 

 

Podczas formalnej weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej ……. wniosków zostało odrzuconych 

z powodu złożenia kwestionariusza osobowego po terminie. W przypadku  …. wniosków kandydaci na 

ekspertów zostali wezwani do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej, o której  mowa w §4 ust. 5 

Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR.  

Po weryfikacji uzupełnionej dokumentacji ustalono, że …. wniosków zostało prawidłowo 

uzupełnionych. Łącznie formalną weryfikację pozytywnie przeszło … wniosków. 

 



 

 

 

 

Komisja Wyboru Kandydatów (dalej: KWK) w składzie (stanowisko oraz imię i nazwisko) dokonała 

weryfikacji  dokumentacji aplikacyjnej pod kątem spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu  

o naborze kandydatów na ekspertów i ustaliła, że …… wniosków aplikacyjnych zostało odrzuconych  

z powodu nie spełnienia przez osoby ubiegające się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów 

wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów.  Mając na względzie 

powyższe ustalono, że ….. osób winno zostać wpisanych na listę kandydatów spełniających 

wymagania na kandydatów na ekspertów. 

 

Załączniki: 

1) Wykaz kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 

2) Lista osób ubiegających się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów oceniających 

projekty realizowane z EFRR, którzy nie spełnili wymogów określonych w ogłoszeniu  

o naborze. 

 

Podpis członków Komisji Wyboru Kandydatów: 

 

 

 

Zatwierdzono: 

 


