
  

 

Gdańsk, 15 lutego 2017 r. 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w zakresie oceny 

wniosków o dofinansowanie w ramach mechanizmu Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Stowarzyszenie OMG-G-S, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: IP-ZIT RPO WP) informuje o możliwości ubiegania się o wpis 

do Wykazu ekspertów ZIT uczestniczących w ocenie strategicznej wniosków o dofinansowanie 

projektów planowanych do realizacji w ramach następujących Poddziałań objętych mechanizmem ZIT:  

 

 Poddziałanie 5.4.1. – Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT  

 Poddziałanie 7.1.1. – Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT  

 

O wpis do Wykazu Ekspertów ZIT może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki: 

 

1. Posiada wykształcenie wyższe. 

2. Korzysta z pełni praw publicznych. 

3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

4. Nie jest skazany/na prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

5. Posiada o najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności i/lub wymagane 

uprawnienia w dziedzinie, w ramach, której dokonywany jest wybór projektów do 

dofinansowania. 

6. Posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014 -2020. 

7. Nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO WP, Instytucji Pośredniczącej ani instytucji 

horyzontalnych zaangażowanych w realizację RPO WP 2014-2020. 

 

Zgłoszenie kandydata na Eksperta ZIT powinno zawierać: 

1. Wypełniony formularz kwestionariusza osobowego stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu 

prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów. 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia. 



  

 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających trzyletnie doświadczenie zawodowe. 

4. Kserokopie dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wiedzę w zakresie celów i sposobu 

realizacji RPO WP 2014-2020. 

 

Warunkiem powołania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO WP) kandydata na eksperta do składu 

komisji oceny projektów (dalej: KOP) dokonującej oceny projektów w ramach Poddziałań RPO WP 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest posiadanie ważnego 

certyfikatu ukończenia obligatoryjnego kursu szkoleń e-learningowych udostępnionego przez IZ RPO. 

Warunek ten obowiązywać będzie przy powoływaniu osób dokonujących oceny w ramach 

Poddziałania 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT. 

 

Z uwagi na połączenie oceny wykonalności i oceny strategicznej I stopnia w jeden etap oceny w ramach 

Poddziałań współfinansowanych z EFS, eksperci ZIT powołani do składu KOP, dokonywać będą 

zarówno oceny strategicznej I stopnia jak i oceny wykonalności.  

 

Przed przystąpieniem do oceny wszyscy eksperci zobowiązani będą do podpisania oświadczenia o 

bezstronności (załącznik 3)  

 

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wykazu kandydatów na ekspertów znajdują się w 

Regulaminie prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (załącznik 1). Szczegółowe informacje na 

temat dziedzin objętych RPO WP 2014-2020, w tym dziedzin objętych mechanizmem ZIT,  znajdują się 

w załączniku 4. 

 

W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z koordynatorami obszarów ZIT 

odpowiedzialnymi za poszczególne Poddziałania. Dane koordynatorów są dostępne pod adresem 

http://www.metropoliagdansk.pl/kontakt/kontakt/ 

 

Zgłoszenia, należy dostarczyć w wersji papierowej pocztą lub osobiście do Sekretariatu Biura Obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, pok. 306 Gdańsk w godzinach:  

8.00-16.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 8.00-17.00 (środa), 8.00-15.00 (piątek) w terminie do 

dnia 22  lutego 2017 roku. Zgłoszenia, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „EKSPERCI 

ZIT”. 

  

Ostateczną decyzję o wpisie do Wykazu kandydatów na ekspertów podejmuje Zarząd Województwa 

Pomorskiego. 

 

http://www.metropoliagdansk.pl/kontakt/kontakt/


  

 

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, ich poprawiania 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. 

 

 

  



  

 

Lista dziedzin RPO WP 
objętych Poddziałaniami realizowanymi w ramach mechanizmu ZIT 

 

L.p. Poddziałanie Dziedziny 

1. Poddziałanie 2.4.2. - Wsparcie Instytucji 

Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru 

Metropolitalnego Trójmiasta – 

mechanizm ZIT 

Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja 

na rynkach międzynarodowych dla MŚP 

2. Poddziałanie 5.1.1. – Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych – 

mechanizm ZIT 
Aktywizacja zawodowa 

3. Poddziałanie 5.2.1. – Aktywizacja 

zawodowa osób pozostających bez 

pracy – mechanizm ZIT 

4. Poddziałanie 5.4.1. – Zdrowie na rynku 

pracy – mechanizm ZIT 
Zdrowie na rynku pracy 

5. Poddziałanie 6.1.1. – Aktywizacja 

społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

wykluczonych społecznie oraz usługi 

społeczne 

6. Poddziałanie 6.2.1. – Rozwój usług 

społecznych - mechanizm ZIT 

7. Poddziałanie 6.3.1. – Rozwój ekonomii 

społecznej - mechanizm ZIT 
Ekonomia społeczna 

8. Poddziałanie 7.1.1. – Zasoby ochrony 

zdrowia – mechanizm ZIT  
Zasoby ochrony zdrowia 

9. Poddziałanie 8.1.1. – Kompleksowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne w 

miastach Obszaru Metropolitalnego 

Trójmiasta – mechanizm ZIT 

Rewitalizacja (w połączeniu z OP 6, PI 9i i 

9iv) 

10. Poddziałanie 9.1.1. – Transport miejski - 

mechanizm ZIT 

Transport miejski 

Tabor miejski 

11. Poddziałanie 9.2.1. – Regionalna 

infrastruktura kolejowa - mechanizm 

ZIT 

Infrastruktura kolejowa 

12. Poddziałanie 10.1.1. – Efektywność 

energetyczna - mechanizm ZIT – 

wsparcie dotacyjne 

Infrastruktura energetyczna 

 

  



  

 

 

Załączniki: 
1. Regulamin prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów. 

3. Oświadczenie o bezstronności. 

4. Wykaz dziedzin objętych RPO WP 2014-2020. 

5. Zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych podczas procedury naboru. 


