Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 5/121/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 3 lutego 2016 r.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski
o dofinansowanie projektów złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 (EFRR) w ramach następującego aspektu:
1. Aspekt techniczny nr 24*
- ocena wykonalności technicznej, technologicznej i instytucjonalnej projektu, w tym weryfikacja harmonogramu i kosztorysu z
dokumentacją techniczną;
- prawo budowlane.
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Wynagrodzenie: zgodnie z Uchwałą 45/1600/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie
ustalenia sposobu wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie merytorycznej projektów zgłoszonych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P).
Etapy naboru:
•
weryfikacja złożonych aplikacji,
•
w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
•
przygotowanie listy rekomendacyjnej kandydatów na ekspertów, spełniających wymagania naboru,
•
wybór ekspertów przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
•
wpisanie kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów z aspektu technicznego ocena projektu pod kątem
procesu inwestycyjno-budowlanego.
O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 dotyczącego aspektu
technicznego może ubiegać się osoba, która spełnia wszystkie poniżej wskazane 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 wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w aspekcie* objętym programem operacyjnym,
w ramach którego dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania,
5) posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w przypadku kiedy kandydat posiada wykształcenie wyższe związane
z daną dziedziną bądź aspektem albo minimum 5-letnie doświadczenia zawodowe, jeśli posiada wykształcenie średnie związane
z daną dziedziną bądź aspektem,
6) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WK-P,
7) posiada wiedzę w zakresie strategii rozwoju WK-P,
8) 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 finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020,
(Dz.U. poz. 1146 ze zm.) – dalej: ustawa, zaangażowanej w realizację RPO WK-P,
9) nie jest pracownikiem firmy konsultingowo-doradczej/przedsiębiorcą, która/y przygotowuje projekty w ramach RPO WK-P, przy
czym jako pracownika należy rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy lub w stosunku cywilno-prawnym,
10) posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego lub posiada uprawnienia budowlane.
Kandydaci ubiegający się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 proszeni są o
złożenie następujących dokumentów (obowiązują wyłącznie formularze zawarte w ogłoszeniu, dostępne na stronie
internetowej: www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl):
1. formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta oceniającego projekty (należy pobrać ze strony internetowej),
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe (dokument potwierdzający
uzyskany poziom wykształcenia, świadectwa pracy z dotychczasowych miejscem zatrudnienia, zaświadczenia
o uprawnieniach, ukończonych kursach, szkoleniach, potwierdzenie posiadanych uprawnień budowlanych itp.) - oryginały do
wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej,
3.
oświadczenia kandydata na eksperta stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów
oceniających projekty realizowane z EFRR ( należy pobrać ze strony internetowej).
Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”aspekt techniczny") należy przesłać pocztą lub złożyć w Punkcie
informacyjno-podawczym na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac

* Lista dziedzin/aspektów została opracowana w szczególności na podstawie poszczególnych kategorii interwencji objętych RPO WK-P na lata 2014-2020 i stanowi
załącznik nr 1 do

Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR .

Teatralny 2, należy przesyłać w terminie od dnia 22 lutego 2016 r. do dnia 4 marca 2016 r.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu lub data stempla pocztowego (dowodu
nadania) w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (analogicznie przez kuriera).

Lista ekspertów utworzona na podstawie wykazu kandydatów na ekspertów podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl,
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 56 62 18 643 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
i.streich@kujawsko-pomorskie.pl
Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
__________________w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. _________________________________

