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Procedura naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu 

Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Zarząd Województwa Śląskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest odpowiedzialny za nabór, ocenę 

i wybór wniosków do dofinansowania projektu w ramach RPO WSL. 

2. W ramach RPO WSL ocena merytoryczna może być dokonywana między innymi przez 

ekspertów wyłonionych spośród osób wpisanych do Wykazu Kandydatów na Ekspertów RPO 

WSL.  

3. Niniejsze procedury określają zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia 

Wykazu. 

4. Za przeprowadzenie naboru kandydatów na ekspertów RPO WSL, opracowanie i aktualizacje 

Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 odpowiedzialny jest w ramach UMWSL Wydział RR. 

5.  Ekspertem można być jednocześnie do więcej niż jednego obszaru wsparcia RPO WSL. 

 

§ 2 

Wymagania stawiane osobom ubiegającym się o status kandydata na eksperta 

1. Kandydat na eksperta musi spełniać łącznie poniższe przesłanki: 

a. korzysta z pełni praw publicznych, 

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

c. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub 

przestępstwo skarbowe, 

d. posiada wykształcenie wyższe, 

e. posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym minimum roczne 

w okresie ostatnich 5 lat we wskazanej dziedzinie eksperckiej, 

f. posiada doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej, 

g. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji oraz zasad finansowania 

projektów składanych w ramach RPO WSL, 

h. nie jest pracownikiem IZ RPO WSL, Instytucji Pośredniczącej RPO WSL, IP ZIT/RIT 

RPO WSL zaangażowanych w realizację RPO WSL, w ramach którego ogłaszane są 
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konkursy lub przyjmowane są zgłoszenia projektów pozakonkursowych, 

i. posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego 

certyfikatu lub profilu zaufanego na platformie ePUAP, 

j. przedstawi rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej 

kształcącej w danej dziedzinie lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu 

śląskiego, 

k. wyrazi zgodę na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie 

danych osobowych ujawnionych przez kandydata w procesie tworzenia i prowadzenia 

Wykazu oraz przetwarzanie ich na potrzeby udziału w wyborze projektów. 

2. Wniosek o wpis do Wykazu powinien zawierać: 

a. wypełniony formularz kwestionariusza osobowego, którego wzór stanowi załącznik nr 

2 do niniejszych procedur, 

b. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo 

skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu zdolności do 

czynności prawnych składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszych procedur 

c. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

d. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, 

e. rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w 

danej dziedzinie lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu śląskiego, 

f. oświadczenie o gotowości do udziału w procesie oceny wniosków o dofinansowanie 

składanych w ramach RPO WSL w sposób rzetelny i bezstronny, stanowiące załącznik 

nr 4 do niniejszych procedur 

 

§ 3 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów  

1. Rekrutacja kandydatów na ekspertów dokonywana jest w drodze otwartego naboru, według 

jawnych kryteriów obejmujących przede wszystkim doświadczenie zawodowe oraz brak 

konfliktu interesów. 

2. Istnieje możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru kandydatów na ekspertów.  

3. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji kandydatów na ekspertów zostaje przekazana/ 

rozpowszechniona w formie: 

a. ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów w ramach RPO WSL na stronie 

internetowej IZ pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/.  

b. powiadomienia o planowanym naborze na kandydatów na ekspertów, wystosowanym 

do instytucji regionalnych m.in. uczelnie wyższe, instytuty naukowe, organizacje 

i inne. 

4. Treść ogłoszenia dotyczącego naboru kandydatów na ekspertów musi zawierać co najmniej 

następujące informacje: 

a. nazwę IZ wraz z adresem i telefonem kontaktowym, 

http://rpo.slaskie.pl/
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b. program operacyjny, którego dotyczy nabór, 

c. dziedziny, w ramach których prowadzony jest nabór, 

d. przesłanki, które łącznie musi spełnić kandydat na eksperta, o których mowa w § 2 ust 

1 niniejszej procedury, 

e. wzory formularzy niezbędnych załączników wraz z adresem strony internetowej, na 

której zostaną umieszczone, 

f. termin rozpoczęcia i zakończenia naboru (minimum 10 dni roboczych od dnia ukazania 

się ogłoszenia o naborze), sposób i miejsce złożenia dokumentacji aplikacyjnej, 

(decyduje data wpływu do IZ RPO WSL). 

5. Wszystkie zgłoszenia kandydatów na ekspertów kierowane są do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego do Wydziału RR. 

 

§ 4 

Weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej 

1. W celu weryfikacji zgłoszeń Marszałek Województwa Śląskiego w drodze Zarządzenia 

powołuje Komisję Kwalifikacyjną.  

2. Zasady i tryb pracy Komisji Kwalifikacyjnej zostały określone w Regulaminie pracy Komisji 

Kwalifikacyjnej powołanej do oceny aplikacji zgłoszonych w ramach naboru kandydatów na 

ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

 

§ 5 

Zatwierdzenie i przyjęcie Wykazu kandydatów na ekspertów 

1. Na podstawie protokołu z prac Komisji, Wydział RR sporządza notatkę służbową dla 

resortowego Marszałka zawierającą wyniki prac Komisji. 

2. Po zaakceptowaniu notatki, wyniki prac Komisji zostają przedstawione ZW w formie Karty 

sprawy. 

3. ZW przyjmuje Wykaz w formie Uchwały. 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż:   

 administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 

 dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, wyboru ekspertów 

oraz wpisu do Wykazu upublicznianego na stronie internetowej RPO WSL, 

 dane mogą być przekazywane instytucjom zaangażowanym w realizację Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 takim jak: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, IP 

ZIT/RIT i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów 

prawa, 



Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 476/28/V/2015 

z dnia 2 kwietnia 2015 r. 

Strona 4 z 24 

 przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

 podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 49 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r, poz. 1146). 

5. W terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez ZW Uchwały, o której mowa w ust. 3, 

Wydział RR informuje pisemnie wszystkie osoby uczestniczące w naborze o wynikach naboru 

do Wykazu. 

 

§ 6 

Wykaz Kandydatów na ekspertów 

1. Wykaz, stanowiący załącznik nr 4 tworzony jest w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej 

oceny projektów składanych w ramach RPO WSL. 

2. Wykaz jest opracowywany i w razie konieczności aktualizowany przez Wydział RR UMWSL. 

Podstawą aktualizacji dokumentu będzie przeprowadzenie dodatkowego naboru kandydatów 

na ekspertów RPO WSL 2014-2020 lub informacja otrzymana od Wydziału FR, Wydziału FS 

oraz IP RPO WSL 2014-2020 (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy) lub IP ZIT/RIT o wystąpieniu przesłanki do wykreślenia kandydata/ów z Wykazu. 

3. Wykaz jest publikowany na stronie internetowej RPO WSL pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/.  

4. Wykaz stanowi listę kandydatów na ekspertów biorących udział w procesie oceny wniosków o 

dofinansowanie i specjalizujących się w ocenie projektów w ramach dziedzin zgodnych z Listą 

dziedzin objętych RPO WSL, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

5. Wykaz, o którym mowa zawiera: 

a. imię i nazwisko kandydata na eksperta, 

b. adres poczty elektronicznej kandydata na eksperta, 

c. dziedzinę(y), w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, 

doświadczenie lub wymagane uprawnienia. 

6. Umieszczenie danych kandydata w Wykazie wymaga uprzedniej zgody kandydata wyrażonej 

na piśmie, która zawiera również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 

7. W Wykazie wpisane zostaną dane tylko tych osób, które pozytywnie przeszły proces 

weryfikacji zgłoszeń. 

8. Wpis do Wykazu oznacza, że osoba jest uprawniona do oceny projektów składanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i może 

zostać powołana do składu Komisji Oceny Projektów. 

 

§ 7 

Wykreślenie z Wykazu Kandydatów na ekspertów 

1. IZ RPO WSL wykreśla dane kandydata na eksperta z Wykazu w przypadku zaistnienia co 

najmniej jednej z poniższych przesłanek: 

a. uzyskania oceny negatywnej, o której mowa w § 8 ust. 3. 

http://rpo.slaskie.pl/
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b. niespełnienia przez kandydata jednego z warunków, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. a-

c, 

c. poświadczenia nieprawdy w dokumentach aplikacyjnych, 

d. złożenia przez kandydata na eksperta pisemnej prośby o wykreślenie z Wykazu, 

e. podjęcie pracy w charakterze pracownika IZ, IP, IP ZIT/RIT zaangażowanej w realizację 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w 

ramach którego ogłoszono konkurs lub przyjmuje się zgłoszenia projektów 

pozakonkursowych, 

f. odmowy wzięcia udziału w pracach KOP bez podania uzasadnionych przyczyn (w tym 

przypadku decyzja o wykreśleniu eksperta z Wykazu leży w gestii Wydziału FR, 

Wydziału FS oraz IP RPO WSL 2014-2020 - Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 

i Wojewódzkiego Urzędu Pracy),  

g. wycofania zgody na umieszczanie danych osobowych kandydata na eksperta w Wykazie, 

h. śmierci kandydata na eksperta. 

2. W razie wykrycia przez Wydział FR, Wydział FS oraz IP RPO WSL 2014-2020 (Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości i Wojewódzki Urząd Pracy) przesłanki/przesłanek 

do wykreślenia kandydata/kandydatów z Wykazu, przedmiotowe informacje niezwłocznie 

przekazywane są do Wydziału RR.  

3. Otrzymanie informacji o wystąpieniu przesłanek do wykreślenia kandydata z Wykazu 

Kandydatów na Ekspertów w ramach RPO WSL 2014-2020 jest podstawą do 

przygotowania niezwłocznie aktualizacji Wykazu… przez Wydział RR 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Aktualizacja dokumentu 

dokonywana jest poprzez przyjęcie Uchwały przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

4. Decyzja o wykreśleniu danych kandydata na eksperta z Wykazu podejmowana jest 

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. 

5. O fakcie wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu Wydział RR pisemnie powiadamia 

niezwłocznie zainteresowanego oraz właściwy podmiot korzystający z udziału eksperta w 

pracach KOP. 

§ 8 

Ocena pracy eksperta i akredytacja kandydatów na ekspertów 

1. Właściwy Wydział FR i Wydział FS oraz IP RPO WSL 2014-2020 (Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości i Wojewódzki Urząd Pracy), którzy zawarli umowę z ekspertem na bieżąco 

monitorują i weryfikują jakość pracy ekspertów wpisanych do Wykazu. 

2. Ocena, o której mowa w ust 1, dokonywana jest w każdym przypadku, w którym ekspert został 

zaangażowany w określone czynności dot. wyboru projektów do dofinansowania. 

3. Ocena może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. 

4. Uzyskanie przez eksperta oceny pozytywnej umożliwia otrzymanie akredytacji, która oznacza, 

że współpraca z danym ekspertem przebiegała w sposób nienaganny oraz, że ekspert rozwijał 

wiedzę z zakresu programów operacyjnych (w szczególności w zakresie Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). 
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5. Warunkami otrzymania akredytacji, które należy spełnić łącznie są: 

a. co najmniej trzykrotne uzyskanie przez kandydata  oceny pozytywnej, 

b. udział kandydata w szkoleniach organizowanych przez Wydział FR i Wydział FS oraz 

IP RPO WSL 2014-2020 (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i Wojewódzki Urząd 

Pracy), z zakresu celów i sposobu realizacji RPO WSL oraz w szkoleniach e-

learningowych organizowanych przez MIR. 

6. Decyzja o otrzymaniu akredytacji eksperta oraz przekazanie informacji do Wydziału RR 

w przedmiotowej sprawie leży w gestii Wydziału FR, Wydziału FS oraz IP RPO WSL 2014-

2020 - Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

7. Kandydat na eksperta, któremu cofnięto akredytację nie może ponownie aplikować o wpis do 

Wykazu Kandydatów na ekspertów.  

8. Lista kandydatów (imię i nazwisko), którzy otrzymali akredytację, podlega publikacji 

na stronie internetowej RPO WSL pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/ po wcześniejszym 

uzyskaniu zgody kandydatów na publikację ich danych osobowych. 

9. Uzyskanie przez eksperta negatywnej oceny jego pracy jest równoznaczne z wykreśleniem 

jego osoby z Wykazu i pozbawieniem akredytacji (o ile takową otrzymał). 

10. W przypadku uzyskania przez eksperta negatywnej oceny Wydział FR i Wydział FS oraz IP 

RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i Wojewódzki Urząd Pracy), informuje o tym 

Wydział RR w trybie wskazanym w § 7 ust. 2. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wpis danego kandydata do Wykazu nie jest tożsamy z powołaniem kandydata na eksperta do 

KOP w charakterze eksperta i nie może stanowić dla kandydata podstawy do zgłaszania 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

2. Zasady powoływania kandydatów na ekspertów w charakterze ekspertów do (KOP) określa 

Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów właściwy dla podmiotów zajmujących się organizacją 

KOP tj. Wydziału FR i FS oraz IP RPO WSL 2014-2020 - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

 

 

  

http://rpo.slaskie.pl/
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Lista dziedzin objętych RPO WSL 

2. Kwestionariusz osobowy kandydatów na ekspertów 

3. Wykaz Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

4. Oświadczenie kandydata na eksperta o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny 

projektów 

5. Oświadczenie kandydata na eksperta o niekaralności 

 

 

WYKAZ SKRÓTÓW 

 

 

 

ZW Zarząd Województwa Śląskiego 

IZRPO WSL Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 

RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

IP Instytucja Pośrednicząca  

UMWSL Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Wydział FR Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

Wydział FS Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego 

ŚCP Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

Wydział RR Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

KOP Komisja Oceny Projektów 
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Komisja Komisja Kwalifikacyjna 

MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Wykaz 
Wykaz Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 
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Załącznik nr 1 do Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia  

Wykazu Kandydatów na Ekspertów  

RPO WSL 2014-2020 

Dziedziny, dla których powołani zostaną eksperci 

LP NAZWA 

DZIEDZINY 

PODMIOT 

KORZYSTAJĄ

CY Z USŁUG 

EKSPERTA 

OPIS DZIEDZINY 

1.  Badania naukowe, 

rozwój technologiczny 

i innowacje w 

energetyce. 

ŚCP M. in. podejmowanie i prowadzenie działalności 

badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców w 

energetyce, nowe technologie w zakresie energetyki. 

2.  Badania naukowe, 

rozwój technologiczny 

i innowacje w 

medycynie. 

ŚCP M. in. podejmowanie i prowadzenie działalności 

badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców w 

medycynie, nowe technologie w zakresie medycyny. 

3.  Badania naukowe, 

rozwój technologiczny 

i innowacje w 

technologiach 

informacyjno – 

komunikacyjnych. 

ŚCP M. in. podejmowanie i prowadzenie działalności 

badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców w TIK. 

4.  Innowacje i transfer 

technologii w 

przedsiębiorstwach 

ŚCP M. in. wdrażanie wyników badań B+R, wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, 

procesowych poprzez zakup linii technologicznych, 

wyposażenia w nowoczesne maszyny i urządzenia 

oraz wartości niematerialne i prawne z możliwością 

zastosowania innowacji nietechnologicznych 

(marketingowych i organizacyjnych) jako 

wspomagające. 

5.  Technologie  

informacyjno-

komunikacyjne w 

przedsiębiorstwach 

ŚCP M. in. wsparcie wykorzystania TIK  w procesach 

biznesowych w przedsiębiorstwach, projekty służące 

rozwojowi przedsiębiorstwa, a w szczególności - 

rozwojowi produktów i usług opartych na 

technologiach informacyjno-komunikacyjnych (w tym 

treści cyfrowe), sprzedaży produktów i usług w 

Internecie, tworzeniu i udostępnianiu usług 

elektronicznych, jak również 

usprawniających pozostałe procesy biznesowe. 

6.  Technologie medyczne 

(ochrony zdrowia). 

FR, ŚCP M. in. biotechnologie medyczne; technologie 

inżynierii medycznej, usługi medyczne. 

7.  Technologie dla 

energetyki i górnictwa. 

FR, ŚCP M. in. technologie spalania węgla; czyste technologie 

węglowe, ogniwa paliwowe; wytwarzanie energii ze 

źródeł odnawialnych i odpadów; składowanie CO2; 

technologie procesowania gazów; rozpoznanie i 

ochrona zasobów węgla 
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8.  Technologie dla 

ochrony środowiska. 

FR, ŚCP M.in. biotechnologie dla ochrony środowiska; 

inteligentne i energooszczędne budownictwo; 

technologie ochrony i rekultywacji środowiska; 

technologie odpadowe, technologie procesowania 

wody i gazów, gromadzenie i uzdatnianie wody; 

technologie ochrony powietrza; technologie 

wspomagające zarządzanie środowiskiem. 

9.  Produkcja i 

przetwarzanie 

materiałów. 

FR, ŚCP M.in. tworzywa metaliczne; polimerowe; ceramiczne. 

10.  Przemysł maszynowy, 

samochodowy, 

lotniczy i górniczy. 

FR, ŚCP M.in. automatyka przemysłowa, sensory i roboty; 

technologie projektowania i wytwarzania maszyn i 

urządzeń górniczych oraz energetycznych. 

11.  Nanotechnologie i 

nanomateriały. 

FR, ŚCP M.in. technologie tworzenia struktur o rozmiarach 

manometrycznych. 

12.  Otoczenie biznesu, 

Profesjonalizacja IOB. 

FR M.in. usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez 

instytucje otoczenia biznesu dla mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury 

badawczej IOB. Profesjonalizacja IOB poprzez 

dostarczenie nowych (zaawansowanych lub znacząco 

ulepszonych) specjalistycznych, 

wysokospecjalistycznych i proinnowacyjnych usług, 

urynkowienie usług  przez instytucje otoczenia 

biznesu. Wymagane wiedza i doświadczenie z zakresu 

działalności instytucji otoczenia biznesu, norm w 

zakresie świadczenia usług przez IOB na rzecz MŚP, 

rozwoju ekosystemu innowacji, regionalnych 

inteligentnych specjalizacji 

13.  Infrastruktura 

badawczo-rozwojowa 

w obszarze 

regionalnych 

inteligentnych 

specjalizacji. 

ŚCP, FR, 

IP 

ZIT/RIT 

M.in. budowa/przebudowa infrastruktury badawczej, 

doposażenie w aparaturę badawczą dla 

przeprowadzenia badań zgodnych z regionalnymi 

inteligentnymi specjalizacjami, która służy tworzeniu 

innowacyjnych produktów i usług, jak również 

prowadzeniu badań przez przedsiębiorstwa. 

14.  Tereny inwestycyjne. FR, ŚCP, 

IP 

ZIT/RIT 

M.in. ponowne wykorzystanie na cele gospodarcze 

terenów typu brownfield poprzez ich kompleksowe 

przygotowanie pod działalność gospodarczą, w tym 

rekultywacja, przebudowa/budowa infrastruktury 

technicznej,  kompleksowe uzbrojenie terenu w sieci: 

sanitarną, deszczową, wodociągową, 

elektroenergetyczną, ciepłowniczą, 

telekomunikacyjną, gazową, promocja terenu 

inwestycyjnego. Wymagane wiedza i doświadczenie 

w zakresie zasad funkcjonowania stref 

ekonomicznych i gospodarczych,  prawa 
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budowalnego, regionalnych inteligentnych 

specjalizacji, rewitalizacji. 

15.  Technologie 

informacyjno-

komunikacyjne. 

FR M.in. wsparcie rozwoju oraz zwiększenie dostępu 

obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług 

publicznych, wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji 

zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, 

geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie 

powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej 

do tych zasobów, e usługi: e-zdrowie, e-administracja. 

16.  Odnawialne źródła 

energii i efektywność 

energetyczna. 

FR M.in. budowa i przebudowa infrastruktury służącej do 

produkcji i dystrybucji energii pochodzącej z 

odnawialnych źródeł (słońce, wiatr, biomasa, woda, 

energia ziemi), modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych; likwidacja "niskiej emisji" 

poprzez wymianę/modernizację indywidualnych 

źródeł ciepła lub podłączenie budynków do 

sieciowych nośników ciepła; budowa instalacji OZE 

w modernizowanych energetycznie budynkach; 

budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii 

w wysokosprawnej kogeneracji; poprawa 

efektywności energetycznej oświetlenia. 

17.  Gospodarka wodno-

ściekowa. 

FR M.in. budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla 

ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja 

sieci kanalizacji deszczowej, budowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków komunalnych, budowa i 

modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę i 

uzdatniania wody pitnej,  budowa systemów 

indywidualnych oczyszczania ścieków w terenach 

zabudowy rozproszonej. 

18.  Gospodarka odpadami. FR M.in. budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych a także 

budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych, kompleksowe unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest. 

19.  Dziedzictwo 

kulturowe. 

FR M.in. prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty 

budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków prowadzonego przez Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prace 

konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane 

dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków 

Techniki. 

20.  Bioróżnorodność 

przyrodnicza. 

FR M.in. kompleksowe projekty z zakresu ochrony, 

poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych i 

populacji gatunków; zwalczanie rozprzestrzeniania się 

i eliminowania obcych gatunków inwazyjnych; 
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budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków 

prowadzących działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej 

wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-

edukacyjnych; ochrona przyrody poprzez zmniejszenie 

presji ruchu turystycznego za pomocą budowy 

infrastruktury użytku publicznego. 

21.  Zarządzanie 

kryzysowe (ochrona 

przeciwpowodziowa). 

FR M.in. wyposażenie jednostek ochotniczej straży 

pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i 

usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

22.  Infrastruktura 

drogowa. 

FR M.in. budowa i przebudowa dróg wojewódzkich. 

23.  Transport i tabor 

miejski. 

FR M.in. budowa, przebudowa liniowej i punktowej 

infrastruktury transportu zbiorowego (np. 

zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, 

parkingi Park&Ride i Bike&Ride), wdrażanie 

inteligentnych systemów transportowych (ITS), zakup 

taboru autobusowego i tramwajowego na potrzeby 

transportu publicznego, budowa i przebudowa 

liniowej infrastruktury tramwajowej. 

24.  Transport i 

infrastruktura 

transportowa. 

FR, IP 

ZIT/RIT 

M.in. zintegrowane, inteligentne systemy 

transportowe; nowoczesne rozwiązania napędów 

środków transportu. 

25.  Tabor i infrastruktura 

kolejowa. 

FR, IP 

ZIT/RIT 

M.in. budowa i przebudowa liniowej infrastruktury 

kolejowej, poprawa dostępności wewnątrzregionalnej 

likwidacja  "wąskich gardeł "w sieci kolejowej, 

poprawa integralności systemu transportowego, 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego; zakup 

taboru na potrzeby transportu kolejowego. 

26.  Aktywność zawodowa 

osób pozostających 

bez zatrudnienia, 

adaptacyjność. 

FS, WUP M.in. przystosowanie do zmian przedsiębiorstw i 

pracowników, outplacement. 

27.  Rynek pracy i 

samozatrudnienie. 

FS, WUP M.in. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

oraz promocja samozatrudnienia. 

 

28.  Przystosowanie do 

zmian przedsiębiorstw 

i pracowników. 

WUP Szczegółowy opis dziedziny przekazany zostanie 

przez WUP po zawarciu Porozumienia w sprawie 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

29.  Edukacja FS, WUP M.in. edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, 

zawodowe oraz ustawiczne. 

30.  Kompetencje i 

kwalifikacje kadr 

pracowniczych 

WUP Szczegółowy opis dziedziny przekazany zostanie 

przez WUP po zawarciu Porozumienia w sprawie 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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przedsiębiorstw 

sektora MŚP. 

31.  Polityka społeczna FS M.in. aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

wykluczonych społecznie oraz usługi społeczne. 

Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia 

zawodowego i prywatnego oraz opieka nad dzieckiem 

do lat 3. 

32.  Ekonomia społeczna. FS M.in. realizacja usług na rzecz rozwoju sektora 

ekonomii społecznej. 

33.  Ochrona zdrowia. FS M.in. poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i 

rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w 

zatrudnieniu i powrót do pracy. 

34.  Infrastruktura ochrony 

zdrowia. 

FR, ŚCP M.in. poprawa jakości i dostępności do świadczeń 

ochrony zdrowia,  wsparcie kompleksowych 

przedsięwzięć, mających na celu zwiększenie jakości 

specjalistycznych usług medycznych w ośrodkach 

regionalnych, odnoszące się do zidentyfikowanych 

obszarów deficytowych, bądź odzwierciedlające 

zdiagnozowane specyficzne potrzeby regionalne. 

Inwestycje świadczone w POZ ukierunkowane na 

problemy zdrowotne dorosłych i dzieci, 

przyczyniające się do rozwoju opieki koordynowanej, 

z uwzględnieniem zintegrowanych form opieki 

środowiskowej. Niezbędne prace remontowo – 

budowlane (z punktu widzenia udzielania świadczeń 

zdrowotnych),  dostosowanie infrastruktury do 

potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także 

wyposażenie w sprzęt medyczny oraz – jako element 

projektu – rozwiązania w zakresie IT 

(oprogramowanie, sprzęt). 

35.  Rewitalizacja i 

infrastruktura 

społeczna. 

FR M.in. przebudowa lub remont zdegradowanych 

budynków/pomieszczeń w celu adaptacji ich na 

mieszkania socjalne, wspomagane i chronione, 

przebudowa lub remont zdegradowanych budynków 

na potrzeby utworzenia Centrów Usług Społecznych, 

przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ 

powojskowych/ popegeerowskich/ pokolejowych, 

zagospodarowanie przestrzeni miejskich, remont 

zdegradowanych budynków wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów 

gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 
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36.  Infrastruktura 

edukacyjna. 

FR, ŚCP M.in. przebudowa/ budowa przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

form wychowania przedszkolnego wraz z 

zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym 

przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

przebudowa/budowa/remont laboratoriów 

dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu wraz 

z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie 

do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

przebudowa/budowa/remont  instytucji 

popularyzujących naukę wraz z ich wyposażeniem i  

przystosowaniem  do potrzeb osób niepełnosprawnych 

37.  Strategiczne 

planowanie rozwoju 

terytorialnego  

IP 

ZIT/RIT 

M.in. polityka miejska, polityka zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich, instrumenty rozwoju 

terytorialnego tj. Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne, Rozwój Lokalnych Kierowany przez 

Społeczność, Lokalne Programy Rewitalizacji. 
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Załącznik nr 2 do Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia  

Wykazu Kandydatów na Ekspertów 

 Regionalnego Programu Operacyjnego 

 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

K W E S T I O N A R I U S Z  O S O B O W Y  

DLA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW 

 

Ja, niżej podpisany (-a) wnioskuję o wpisanie mnie do Wykazu kandydatów na ekspertów  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

DZIEDZINA (Y), 

 w ramach której kandydat 

składa  

wniosek o wpis do Wykazu 

(zgodnie z Zał. nr 1 do 

Procedury naboru i 

prowadzenia Wykazu) 

 

 

DANE PERSONALNE 

Imię (imiona) i nazwisko  

Numer ewidencyjny PESEL  

Adres zamieszkania  

Adres do korespondencji  

Telefon (-y) kontaktowe  

E-mail  

 

WYKSZTAŁCENIE 

nazwa ukończonej 

szkoły/uczelni 

 

nazwa wydziału 

szkoły/uczelni 
 

rok ukończenia 

szkoły/studiów 

 

okres nauki (od - do)  

nabyta wiedza i 

umiejętności 

 



 

Strona 16 z 24 

uzyskany 

tytuł/stopień/rodzaj 

dyplomu 

 

zdobyte uprawnienia  

 

 

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE 

(studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania/nazwa  

uczelni, uzyskany dyplom) 

dane instytucji 

organizującej kształcenie 

 

okres nauki (od - do)  

nabyta wiedza i 

umiejętności 

 

uzyskany 

tytuł/stopień/rodzaj 

dyplomu 

 

zdobyte uprawnienia  

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

(w dziedzinie, w ramach której kandydat składa wniosek o wpis do Wykazu) 

okres zatrudnienia (od - do)  

miejsce pracy  

miejscowość  

zajmowane stanowisko  

zakres wykonywanych 

zadań i czynności 

 

 

okres zatrudnienia (od - do)  

miejsce pracy  

miejscowość  

zajmowane stanowisko  

zakres wykonywanych 

zadań i czynności 

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

(poza dziedziną, w ramach której kandydat składa wniosek o wpis do Wykazu) 

okres zatrudnienia (od - do)  

miejsce pracy  

miejscowość  

zajmowane stanowisko  
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zakres wykonywanych 

zadań i czynności 

 

 

okres zatrudnienia (od - do)  

miejsce pracy  

miejscowość  

zajmowane stanowisko  

zakres wykonywanych 

zadań i czynności 

 

 

okres zatrudnienia (od - do)  

miejsce pracy  

miejscowość  

zajmowane stanowisko  

zakres wykonywanych 

zadań i czynności 

 

 

 

DOŚWIADCZENIE  

DOŚWIADCZENIE                                    

z zakresu analizy 

finansowej i ekonomicznej 

 

 

DOŚWIADCZENIE  

w ocenie projektów 

współfinansowanych w 

perspektywie finansowej 

2007-2013  

 

 

OBSŁUGA KOMPUTERA I 

INNYCH URZĄDZEŃ 

BIUROWYCH  
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INFORMACJE 

DODATKOWE: inne 

doświadczenia lub praktyka 

(np.  szkolenia, dorobek 

naukowy, publikacje itp.) 

uzasadniające ubieganie się 

o wpis do Wykazu  

 

 

 

 

Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

…………………………, dnia ………………………… r.                              

         

 

          …………………………………………….. 
                                                                                        (podpis kandydata na eksperta)  
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OŚWIADCZENIA 

 

Ja niżej podpisany (-a): 

1. Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs  

mojego imienia i nazwiska na Liście kandydatów, którzy otrzymali akredytację instytucji 

organizującej konkurs. 

2. Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych na 

potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

3. Przyjmuję do wiadomości, iż wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WSL 

nie jest tożsamy z powołaniem mnie do Komisji Oceny Projektów w charakterze eksperta i 

nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

4. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z zapisami art. 49 ust.10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020, IZ RPO WSL zamieści na swojej stronie internetowej wykaz 

kandydatów na ekspertów o zakresie zgodnym z art. 49 ust.11 ustawy, w skład którego wejść 

może moja osoba. 

5. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z zapisami  art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020, po rozstrzygnięciu konkursu, czyli po zatwierdzeniu listy projektów 

spełniających kryteria wyboru projektów, instytucja organizująca konkurs zamieści na swojej 

stronie internetowej informacje o składzie komisji oceny projektów, w skład której mogę 

zostać powołany (-a). 

6. Nie pozostaję w stosunku pracy z Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 ani  Instytucją 

Pośredniczącą RPO WSL 2014-2020, IP ZIT/RIT RPO WSL. 

7. Oświadczam, że posiadam bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy 

kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego na platformie ePUAP. 

 

 

 

 

……………, dnia ……………… r.                     

         …………………………………… 

 
                                                                                                                       (podpis kandydata na eksperta) 
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż: 

 administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 

 dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, wyboru ekspertów oraz 

wpisu do Wykazu upublicznianego na stronie internetowej RPO WSL, 

 dane mogą być przekazywane instytucjom zaangażowanym w realizację Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 takim jak: Wojewódzki 

Urząd Pracy w Katowicach, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, IP ZIT/RIT i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa, 

 przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

 podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 49 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2014 r, poz. 1146). 
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SPIS DOKUMENTÓW: 

1. Oświadczenie kandydata na eksperta o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny 

projektów 

2. Oświadczenie kandydata na eksperta o niekaralności 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe 

5. Rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej 

w danej dziedzinie lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu Śląskiego 
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Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

         

Lp Dziedzina ekspercka 1 Dziedzina ekspercka 2 
Imię i nazwisko kandydata na 

eksperta 

Adres poczty elektronicznej kandydata 

na eksperta 

    

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 
 

 

Załącznik nr 4 Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia  

Wykazu Kandydatów na Ekspertów 

 Regionalnego Programu Operacyjnego 

 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

 

………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

………………………………………… 
           (miejsce zamieszkania) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO RZETELNEJ 

 I BEZSTRONNEJ OCENY PROJEKTÓW 

 
 

Oświadczam, że jestem gotowy/gotowa1 do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów złożonych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

O zmianach mających wpływ na treść niniejszego oświadczenie niezwłocznie poinformuję Instytucję 

Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

.......................................    .............................................................. 
(miejscowość, data)                                                  (czytelny podpis kandydata na eksperta) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 



 
 

 

Załącznik nr 5 do Procedury naboru kandydatów na  

ekspertów i prowadzenia Wykazu Kandydatów  

na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego 

 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA EKSPERTA O NIEKARALNOŚCI 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a  ..................................................................................................  
                                   (imię i nazwisko) 

 

 

PESEL    ..................................................................................................  

 

zamieszkały/a  ..................................................................................................  
                                   (adres zamieszkania) 

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 (podanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy) ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 

z późn. zm.). 

oświadczam, iż: 

1. Korzystam z pełni praw publicznych. 

2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

 

O zmianach mających wpływ na treść niniejszego oświadczenia niezwłocznie poinformuję Instytucję 

Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................     ……………………………………

  
    (miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis kandydata na eksperta) 

 


