Załącznik do uchwały Nr 11/431/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2018 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 dziedziny:
1.

Infrastruktura drogowa nr 141 - m.in. inwestycje w drogi wojewódzkie, wiążące regionalny układ transportowy, pozwalające
na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T; inwestycje na drogach poza TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg
pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województwa.

Szczegółowy opis dziedzin oraz aspektów znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów
oceniających projekty realizowane z EFRR (dalej: Regulamin).
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Wynagrodzenie: zgodnie z załącznikiem do uchwały zmieniającej Nr 4/137/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie projektów
zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Etapy naboru:
• weryfikacja złożonych aplikacji,
• w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca 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 w ramach ww. dziedziny.
O wpis do wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia 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 wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie2 objętym programem operacyjnym,
w ramach którego dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania,
5) posiada wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł inż., mgr, mgr inż. lub równoważny),
6) posiadania minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego (umowa o pracę, świadectwo pracy wraz z zakresem obowiązków lub
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wpis do CEIDG zawierający informację o ewentualnym okresie
zawieszenia działalności gospodarczej lub umowa zlecenie wraz z opinią zleceniodawcy obejmującą wskazanie czasu trwania
umowy oraz zakresu czynności) – biorąc pod uwagę ostatnich 5 lat w zakresie dziedziny Infrastruktura drogowa nr 14,
7) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WK-P 2014-2020,
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 finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz.U.
poz. 1146 ze zm.) – dalej: ustawa, zaangażowanej w realizację RPO WK-P, w ramach którego ogłoszono konkurs lub przyjmuje
się zgłoszenia projektów pozakonkursowych,
10) nie jest pracownikiem firmy konsultingowo-doradczej/przedsiębiorcą, która/y przygotowuje projekty w ramach RPO WK-P, jako
ww. firmę należy rozumieć osobę /firmę /jednostkę /przedsiębiorstwo, które wspomaga wnioskodawców w przygotowaniu
i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie projektu, jako pracownika należy rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy lub
w stosunku cywilno-prawnym,
11) posiada doświadczenie w ocenie merytorycznej projektów w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej (weryfikacja dokonywana
będzie na podstawie przedstawionych dokumentów).
Kandydaci ubiegający się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów proszeni są o złożenie następujących dokumentów
(obowiązują wyłącznie formularze zawarte w ogłoszeniu, dostępne na stronie internetowej:
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl):
1. formularz kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta oceniającego projekty stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu
(należy pobrać ze strony internetowej),
2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej
wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w dziedzinie Infrastruktura drogowa nr 14 -
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została opracowana w szczególności na podstawie poszczególnych kategorii interwencji objętych RPO WK-P na lata 2014nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR.
została opracowana w szczególności na podstawie poszczególnych kategorii interwencji objętych RPO WK-P na lata 2014nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR.

3.

oryginały do wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej,
oświadczenie kandydata na eksperta stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu (należy pobrać ze strony internetowej).

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem Infrastruktura drogowa nr 14 należy przesłać pocztą lub złożyć
w Punkcie informacyjno-podawczym na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń,
Plac Teatralny 2, należy przesyłać w terminie od dnia 26.03.2018 r. do dnia 10.04.2018 r.
Wnioski złożone po terminie lub na inną dziedzinę/aspekt pozostawia się bez rozpatrzenia. O dochowaniu terminu
decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

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

