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Zarząd Województwa Pomorskiego  
Instytucja Po średnicz ąca  

w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społ eczność  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2 014-2020  

oraz  
Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014 -2020  

 
 

informuje o możliwości ubiegania się o wpis do  
 
 

Wykazu kandydatów na ekspertów   
do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego pr zez społeczno ść  

2014-2020 
 
 
   O wpis do Wykazu mo że ubiega ć się osoba spełniaj ąca nast ępujące 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. złożyła, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia za składanie 

fałszywych zeznań na okoliczności, o których mowa w pkt.a)-c),  
5. posiada wykształcenie wyższe, 
6. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w 

dziedzinie objętej: Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i 
Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, w szczególności w 
zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

7. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 
2014-2020, 

8. nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
9. nie była i nie jest pracownikiem Lokalnej Grupy Działania, biorącej udział w konkursie 

na wybór lokalnych strategii w Województwie Pomorskim, nie świadczyła i nie 
świadczy pracy na rzecz tych LGD w tym, na innej podstawie prawnej niż umowa o 
pracę, nie jest członkiem tych LGD ani ich organów, 

10. nie była zaangażowana w doradztwo, przygotowanie, opracowanie lokalnych strategii 
rozwoju biorących udział w konkursie w Województwie Pomorskim,  

11. nie była pracownikiem i nie świadczyła pracy na innej podstawie prawnej niż umowa 
o pracę na rzecz Lokalnych Grup Działania/ Lokalnych Grup Rybackich z siedzibą na 
terenie Województwa Pomorskiego funkcjonujących w okresie programowania 2007-
2013, nie była członkiem/ partnerem tych LGD/ LGR ani ich organów, 

12. wyraża zgodę na przetwarzanie przez instytucję pośredniczącą swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.); 

13. spełnia inne warunki, które zostaną wskazane w ogłoszeniu dotyczącym naboru 
kandydatów na ekspertów w celu umieszczenia ich w Wykazie.  
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Zgłoszenie kandydata powinno zawiera ć:   

1. wypełniony formularza kwestionariusza osobowego stanowiący Załącznik do 
Regulaminu prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2020 zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 1225/97/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 
r., 

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane umiejętności, doświadczenie 

oraz wiedzę o których mowa w pkt.6 i 7, 
4. oświadczenia o spełnieniu wymagań o których mowa w pkt.1-3 oraz 8-11,   
5. oświadczenie o gotowości do udziału w procesie oceny strategii w sposób rzetelny i 

bezstronny,  
6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 o ochronie danych osobowych.                 
 
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wykazu kandydatów na ekspertów 
znajdują się w Regulaminie prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2020 

 
Dodatkowych informacji udziela p. Piotr Jaśniewski pod numerem telefonu: (058) 326 86 53 
oraz p. Katarzyna Glaza pod numerem telefonu: (058) 326 83 81.  
 
Zgłoszenia, z dopiskiem „EKSPERCI STRATEGIE ROZWOJU  KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ 2014-2020” należy przesyłać pod adres: 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  
ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk  
 
lub składa ć osobi ście w zamkni ętej, opisanej wg powy ższego wzoru kopercie w: 
 
Sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  
ul. Augustyńskiego 2; Gdańsk  
pok. 300A 
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 – 15:45 
 
w terminie do dnia 23 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu)  
 

Ostateczn ą decyzj ę o wpisie do Wykazu kandydatów na ekspertów  
podejmuje Zarz ąd Województwa Pomorskiego  

 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 0 oraz Program Operacyjny 
Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 dost ępne są na stronie internetowej 
www.dprow.pomorskie.eu   
 
Do pobrania: 

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
• Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020; 
• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności; 
• Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność; 
• Uchwała Nr 1225/97/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. 

w sprawie utworzenia Wykazu kandydatów na ekspertów oraz przyjęcia Regulaminu 
prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020;  
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� Regulamin prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2020; 

� formularz kwestionariusza osobowego; 
 
 
Administratorem bazy danych zawierających dane osobowe kandydatów jest ZWP z siedzibą przy ul. Okopowej 
21/27 w Gdańsku. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych gromadzone są i przetwarzane w celu 
przeprowadzenia procesu kwalifikacji oraz wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów. Kandydaci mają prawo 
do wglądu do swoich danych, poprawiania ich 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.        
 
 
 


