
 
 

  

 
 

Załącznik do uchwały numer 1148/400/14 
Zarządu Województwa Pomorskiego  

z dnia 13 listopada 2014 roku 
 

Regulamin prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

§ 1 

Cel powstania Wykazu kandydatów na ekspertów  

 
1. Zarząd Województwa Pomorskiego (dalej: ZWP), jako Instytucja Zarządzająca (dalej: IZ) Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WP) jest 
odpowiedzialny za nabór, ocenę i wybór wniosków ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO 
WP.  

2. W ramach RPO WP ocena merytoryczna może być dokonywana między innymi przez ekspertów 
wyłonionych spośród osób wpisanych do wykazu prowadzonego przez IZ RPO WP1.  

3. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: 
Wykaz). 

4. Wykaz o którym mowa w ust. 2 stanowi listę kandydatów na ekspertów (dalej: kandydatów) biorących 
udział w procesie oceny wniosków do dofinansowania i specjalizujących się w ocenie projektów w 
ramach dziedzin zgodnych z Listą dziedzin objętych RPO WP2 (dalej: Lista), która stanowi Załącznik nr 
1 do Regulaminu. 

5. Wykaz prowadzony jest przez Departament Programów Regionalnych (dalej: DPR) we współpracy z 
Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: DEFS) Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego (dalej: UMWP).  

 

§ 2  

Wymagania dla kandydatów na ekspertów  

 
1. O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania: 

a) posiada wykształcenie wyższe, 
b) korzysta z pełni praw publicznych, 
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
d) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 

przestępstwo skarbowe, 
e) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności lub wymagane 

uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, 
przy czym dopuszcza się, że doświadczenie może obejmować aspekty techniczne, finansowo-
ekonomiczne lub środowiskowe.  

f) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP, 
g) nie jest pracownikiem IZ RPO WP, Instytucji Pośredniczącej (dalej: IP) ani instytucji horyzontalnych 

zaangażowanych w realizację RPO WP. 
2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez kandydatów 

poprzez złożenie: 
a) kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
b) oświadczeń dotyczących wymagań o których mowa w pkt b)-d)3, 
c) kopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 

pkt e), 

 
1 Zgodnie z art. 49 ust 10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 29.08.2014 r., poz 1146). 
2 Lista dziedzin opracowana została na podstawie poszczególnych kategorii interwencji objętych RPO WP. 
3 Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym kandydat na eksperta 
zostaje pouczony przed złożeniem oświadczenia.  



 
 

  

 
 

d) kopii dokumentów lub oświadczenia potwierdzających wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji 
RPO WP o którym mowa w ust. 1 pkt f), 

e) formularza kwestionariusza osobowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu,  

f) oświadczenia o gotowości do udziału w procesie oceny projektów do dofinansowania składanych w 
ramach RPO WP w sposób rzetelny i bezstronny, 

g) zgody na przetwarzanie danych osobowych przez IZ RPO WP zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o 
Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182). 

 

§ 3 

Nabór kandydatów na ekspertów 
 

1. Informację o naborze kandydatów IZ RPO WP: 
a) za pośrednictwem strony internetowej Programu (http://www.dpr.pomorskie.eu / 

http://www.defs.pomorskie.eu) oraz dziennika o zasięgu co najmniej regionalnym publikuje 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w procesie oceny projektów do dofinansowania 
składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020,  

b) powiadamia poprzez wystosowanie do instytucji i organizacji o charakterze regionalnym, w tym do  
Związku ZIT4, pisemnego zaproszenia do zgłaszania kandydatów na ekspertów.  

2. Ogłoszenie oraz zaproszenie, o których mowa w ust. 1 zawierają: 
a) zaproszenie do złożenia wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w 

procesie oceny projektów do dofinansowania składanych w ramach RPO WP, 
b) wymagania dla kandydatów na ekspertów, o których mowa w § 2 ust. 1, 
c) informację o dziedzinach RPO WP, w ramach których prowadzony będzie nabór, 
d) termin, sposób i miejsce złożenia wniosku o wpis do Wykazu (decyduje data wpływu do IZ RPO 

WP). 
 

§ 4 

Zasady weryfikacji kandydatów na ekspertów i wpis d o Wykazu  
 
1. Marszałek Województwa Pomorskiego, w drodze Zarządzenia powołuje komisje kwalifikacyjne (dalej: 

komisje), których prace koordynowane są przez: 
a) DEFS w przypadku naboru ekspertów specjalizujących się w ocenie projektów w dziedzinach od 1 

do 7; 
b) DPR w przypadku naboru ekspertów specjalizujących się w ocenie projektów w dziedzinach od 8 

do 31, których lista znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
2. Liczba członków komisji uzależniona jest od liczby wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na 

ekspertów złożonych w wyniku naboru, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
3. Przewodniczącymi komisji o których mowa w ust. 1 są Dyrektor DPR/DEFS lub jego zastępca, a w 

skład komisji wchodzą pracownicy departamentów odpowiedzialnych za ich koordynację, o których 
mowa w ust. 1. 

4. Komisje kwalifikacyjne dokonują weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, złożonych w 
odpowiedzi na ogłoszenie lub zaproszenie, o których mowa w § 3 ust. 1, pod kątem spełniania przez 
kandydatów wymagań określonych w § 2 ust. 1. Weryfikacja zgłoszenia dokonywana jest przez dwóch 
członków Komisji.  

5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący komisji mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu 
rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami w zakresie dziedzin o których mowa w ust. 1. 

6. Po dokonaniu weryfikacji komisje kwalifikacyjne sporządzają listę kandydatów na ekspertów 
spełniających wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 i przekazują je pod obrady ZWP. 

7. Decyzję o wpisie kandydatów na ekspertów do Wykazu podejmuje ZWP w formie Uchwały.  
8. Wpis do Wykazu obejmuje następujące dane kandydata na eksperta: 

a) imię i nazwisko, 
b) adres poczty elektronicznej, 
c) dziedzinę objętą RPO WP, w ramach której kandydat posiada doświadczenie zawodowe, o którym 

mowa § 2 ust. 1 pkt e). 

 
4 Kandydaci na ekspertów wskazani przez Związek ZIT będą mogli brać udział w ocenie projektów zgłaszanych do realizacji na terenie 
OMT w ramach Poddziałań (Priorytetów Inwestycyjnych – dalej: PI) realizowanych poprzez ZIT. 



 
 

  

 
 

9. Wykaz kandydatów na ekspertów zamieszcza się na stronie internetowej Programu 
(http://www.dpr.pomorskie.eu / http://www.defs.pomorskie.eu). Wykaz zawiera dane wymienione w ust. 
8. 

10. Administratorem bazy danych zawierających dane osobowe kandydatów jest Zarząd Województwa 
Pomorskiego (dalej: ZWP) z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku. Dane osobowe zawarte w 
dokumentach aplikacyjnych gromadzone są i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 
oraz wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów. Kandydaci mają prawo do wglądu do swoich danych, 
poprawiania ich i uzupełniania. Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020.  

 

§ 5 

Ocena pracy ekspertów i akredytacja kandydatów na e kspertów 
 

1. IZ RPO WP na bieżąco monitoruje i weryfikuje jakość pracy kandydatów wpisanych do Wykazu 
wykonywaną w ramach umów dotyczących udziału w ocenie projektów do dofinansowania. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest każdorazowo po realizacji lub rozwiązaniu umowy 
między IZ RPO WP oraz ekspertem na podstawie kryteriów w niej zawartych. 

3. Ocena może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. 
4. Uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej umożliwia otrzymanie akredytacji która oznacza, że 

współpraca IZ RPO WP z daną osobą jako ekspertem przebiegała w sposób nienaganny oraz, że 
osoba ta rozwijała wiedzę w zakresie regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

5. Warunkami otrzymania akredytacji, o której mowa w ust. 4, są: 
a) co najmniej trzykrotne uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej, 
b) udział kandydata w szkoleniach dotyczących celów i sposobu realizacji RPO WP oraz ukończenia 

ich zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WP. 
6. Lista kandydatów (imię i nazwisko), którzy otrzymali akredytację, podlega publikacji na stronie 

internetowej Programu (http://www.dpr.pomorskie.eu / http://www.defs.pomorskie.eu). 
7. Uzyskanie przez kandydata oceny negatywnej skutkuje skreśleniem go z Wykazu i pozbawieniem 

akredytacji (o ile taką otrzymał). 
 
 

§ 6 

Usuni ęcie kandydata z Wykazu  

 
1. IZ RPO WP podejmuje decyzję o usunięciu kandydata na eksperta z Wykazu w przypadku zaistnienia 

co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 
a) uzyskania oceny negatywnej, o której mowa w § 5 ust. 7,  
b) niespełniania przez kandydata jednego z wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1  

pkt b)-d), 
c) złożenia przez kandydata dokumentów aplikacyjnych niezgodnych z prawdą, 
d) zawarcia umowy o pracę z IZ RPO WP, IP RPO WP lub instytucją horyzontalną zaangażowaną w 

realizację RPO WP. 
e) złożenia przez kandydata pisemnej prośby o wykreślenie z Wykazu, 
f) śmierci kandydata. 

2. Zmiany będące następstwem decyzji o której mowa w ust. 1 zatwierdza ZWP w formie Uchwały. 
3. O fakcie usunięcia z Wykazu, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt f), Dyrektor DPR lub jego zastępca 

powiadamia niezwłocznie zainteresowane strony.  
 

§ 7 

Postanowienia ko ńcowe 

 
1. Wpis do Wykazu w żaden sposób nie zapewnia kandydatowi na eksperta uczestnictwa w procesie 

oceny projektów do dofinansowania w ramach RPO WP i nie może stanowić dla kandydata na eksperta 
podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.  

2. Zasady powoływania ekspertów i ich wynagradzania za udział w ocenie projektów zostaną 
uregulowane w odrębnym regulaminie przyjętym Uchwałą ZWP. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. 
 


