
Uchwała Nr 1283/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 listopada 2015 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na wybór kandydatów ubiegających się o wpis  
do „Wykazu kandydatów na ekspertów” dokonujących wyboru strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(j.t. Dz.U. 2015, poz. 1392), w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (j.t Dz. U. 2015 poz. 378), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

1. Ogłasza się konkurs na wybór kandydatów ubiegających się o wpis do „Wykazu kandydatów 

na ekspertów” dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia naboru wniosków ustala się na dzień 20 listopada 2015r. 

2. Termin zakończenia naboru wniosków ustala się na dzień 7 grudnia 2015r. 

 

§ 3 

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl oraz 

www.poryby.umww.pl. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§ 5  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

http://www.prow.umww.pl/


Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1283/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 13 listopada 2015 roku  

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na wybór kandydatów ubiegających się o wpis  
do „Wykazu kandydatów na ekspertów” dokonujących wyboru strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  

 
 Zgodnie z art. 3 ust. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz z Uchwałą Nr 1134/2015 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 8 października 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu, przyjęcia 

regulaminu konkursu i wzoru dokumentów na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność, Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na wybór strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

W skład komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, wchodzą eksperci, którzy stanowią co najmniej jedną trzecią składu komisji.  

Weryfikacji zgłoszeń do wykazu kandydatów na ekspertów dokonuje komisja powołana 

przez Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
 

 



                                              

                                                                                        Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1283/2015  

                                                                                           Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                                       z dnia 13 listopada 2015 roku 

 

Zarząd  Województwa Wielkopolskiego 
informuje o możliwości ubiegania się o wpis do „Wykazu kandydatów na ekspertów”  
dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  

w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
 

1. O wpis do „Wykazu kandydatów na eksperta” zwany dalej „Wykazem” może ubiegać się 
osoba, która spełnia następujące wymagania:  

a) korzysta z pełni praw publicznych, 
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 
przestępstwo skarbowe, 

d) jest gotowa do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów,  
e) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji:  PROW 2007-2013 z Osi 4 Leader,  

PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa 4, PROW 2014-2020 w ramach „wdrażania strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, PO „Rybactwo i Morze”, 

f) posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich 
objętych danym programem w ramach której dokonywany jest wybór strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność, 

2. Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów 
poprzez złożenie: 
a) stosownego oświadczenia dotyczącego spełnienia przesłanek, o których mowa w pkt 1 lit. a-d. 

Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań, 

b) kopii dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wiedzę w zakresie, o których mowa w pkt 1 
lit. e, 

c) kopii dokumentów potwierdzających wiedzę, umiejętności, posiadane doświadczenie w ramach  
dziedziny, o których mowa w pkt 1 lit. f, 

d) wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z wymaganymi oświadczeniami. 
3. Kandydatem na eksperta nie może zostać osoba: 

a) pozostająca w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,  

b) pozostająca w stosunku pracy z LGD bądź LGR z Województwa Wielkopolskiego, biorących 

udział w konkursie na  wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

c) zaangażowana w przygotowanie lub opracowanie LSR w ramach konkursu na  wybór strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

d) będąca członkiem LGD bądź LGR z Województwa Wielkopolskiego bądź członkiem ich 

organów.   

 
Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 61 62 66 035 

 

Zgłoszenia z dopiskiem: „KANDYDACI NA EKSPERTÓW DOW”  należy przesyłać na adres:  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań 
 
w nieprzekraczalnym terminie od 20 listopada do 7 grudnia (poniedziałek) 2015 r., (decyduje data 
wpływu). 
Zgłoszenia, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Zastrzega się, że tylko wybrane osoby zostaną umieszczone w „Wykazie” kandydatów na eksperta z jednoczesnym 
umieszczeniem ich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej na stronie 
internetowej organizatora. Jednocześnie informuje się, że samo umieszczenie kandydata w „Wykazie” nie jest 
jednoznaczne z  powołaniem  do oceny LSR w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. Dokumenty personalne osób  które nie zostaną umieszczone w „Wykazie” nie zwraca się.   



                           

 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o 
ubieganie się o wpis do „Wykazu” 
kandydatów na eksperta 

 

Wniosek  

o wpis do „Wykazu kandydatów na ekspertów”  

dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność  

w ramach  

PROW na lata 2014-2020 oraz PO „Rybactwo i Morze”  

prowadzony przez  Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

DANE OSOBOWE* 
1. Imię 

 

 

2. Nazwisko 
 

 

3 Imię ojca 
 

 

4. PESEL  

5. Adres zameldowania 
 

 

6. Adres zamieszkania 
 

 

7. Seria i nr dowodu osobistego  

8. Adres do korespondencji 
 

 

9. Tel. kontaktowy  

10. Adres poczty elektronicznej  

 

*wpisać drukowanymi literami 

 
 

WYKSZTAŁCENIE/DOŚWIADCZENIE 

11. Nazwa ukończonej uczelni  

12. Rok ukończenia studiów  

13. Nazwa wydziału uczelni, uzyskany tytuł, 

specjalność 

 

 



14. Wykształcenie uzupełniające (np.: studia 

podyplomowe, data ukończenia lub 

rozpoczęcia nauki (w przypadku jej 

trwania), nazwa uczelni/uzyskany dyplom, 

studia doktoranckie, uzyskany tytuł doktora) 

 

15.  Doświadczenie zawodowe (minimum 3-letnie) w  dziedzinie, w której składany jest wniosek. 

Okres zatrudnienia Miejsce pracy Miejscowość Stanowisko  

i zakres obowiązków 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16. Doświadczenia zawodowe z zakresu zasad finansowania projektów ze  środków Unii Europejskiej. 

  

 

 

 

  

17. Inne doświadczenia lub praktyka (np. kursy, szkolenia, dorobek naukowy, publikacje, itp.) 

uzasadniające ubieganie się o wpis na listę ekspertów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. 

zm.). 

Administratorem bazy danych zawierających dane osobowe kandydatów jest Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego  z siedzibą przy  al. Niepodległości 34, 61-714 w Poznaniu. Dane osobowe zawarte  

w dokumentach aplikacyjnych gromadzone są i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, wpisu 

do Wykazu kandydatów na ekspertów oraz udziału eksperta w wyborze projektów. 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 (Dz.U. z 2014 r., poz.1146).  

   Prawdziwość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem 

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

     miejscowość              (podpis kandydata) 

 



 

Do kwestionariusza załączam oświadczenia oraz kopie dokumentów potwierdzających informacje 

zawarte w kwestionariuszu 
1
: 

Lp. Spis dokumentów 

1 Oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej 

zdolności do czynności prawnych. 

2 Oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów. 

3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i umieszczenie danych osobowych  

w wykazie kandydatów na ekspertów.  

4  

 

5  

 

6  

 

 

1 
Dokumentami poświadczającymi informacje zawarte w pkt 13-17 mogą być 

w szczególności: dyplomy, świadectwa pracy, referencje, umowy o dzieło/zlecenie, zaświadczenia, certyfikaty, 

rekomendacje, wykazy projektów związanych z daną dziedziną przy realizacji/przygotowaniu, których kandydat 

brał udział ze wskazaniem pełnionej funkcji w danym projekcie. 

 



 

 

                                        
 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o ubieganie 
się o wpis do „Wykazu” kandydatów na 
eksperta 

 

 

Oświadczenie kandydata na eksperta o niekaralności, korzystaniu z pełni z praw 
publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  

2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) 
 
 
 
Ja niżej podpisany/a  …………………………………………………………………………. 
      Imię i nazwisko kandydata 
 

Zamieszkały/a  …………………………..……………………………………………………… 
      adres zamieszkania 
 

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………………………………. 
          seria i nr  
 

data i przez kogo wydany  …………………………………………………………………………. 
 
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań  
 

oświadczam, że 
a) korzystam z pełni praw publicznych;  

b) nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za 
umyślne przestępstwo skarbowe;  

c) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;  

d) nie jestem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
 
      ……………………………………..   ………………………………………….. 

                miejscowość, data           czytelny podpis kandydata 

 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Departamentu Programów  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o: 

a) wszelkich okolicznościach, które powodują zaprzestanie spełniania przesłanek, o których mowa  
w art. 49 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 
1146, z późn. zm.);  

b) zmianie moich danych osobowych umieszczonych w wykazie kandydatów na ekspertów, o 
którym mowa w 49 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 
1146, z późn. zm.). 

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

       miejscowość, data           czytelny podpis kandydata 

 

 

 



                             
 

 

 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o ubieganie się  
o wpis do „Wykazu” kandydatów na eksperta 

 

 

 

Oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów 
 
 
 

Oświadczam, że jestem gotowy/gotowa* do rzetelnej i bezstronnej oceny operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dofinansowanych  

w ramach  
PROW na lata 2014-2020/PO Rybactwo i Morze* 

 
 

 

 

 

 

 

 

………………………….. ……………………………  
     miejscowość, data, czytelny podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 



                                        
 

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o ubieganie się  
o wpis do „Wykazu” kandydatów na eksperta 

 
 

    ….…....................., dnia ............................ r. 
       (miejscowość)  

 
 
.....................................................................  
(imię i nazwisko kandydata)  
 

ZGODA KANDYDATA NA EKSPERTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
ORAZ NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W WYKAZIE KANDYDATÓW NA 

EKSPERTÓW1 

 

 

W związku z art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146,  
z późn. zm.) wyrażam zgodę na:  
1.  Przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przeze mnie2

 w procesie:  
a) naboru kandydatów na ekspertów,  

b) prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów,  

c) udziału w wyborze projektów,  
     oraz  
2. Umieszczenie w „Wykazie” kandydatów na ekspertów moich danych osobowych,       

obejmujących:  
    a) imię i nazwisko,  
    b) adres poczty elektronicznej,  
     - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) - przez właściwą instytucję
3
, która prowadzi wykaz 

kandydatów na ekspertów.  
 
 

………………………………  
(czytelny podpis kandydata) 

 
 
 
1 

Administratorem bazy danych zawierających dane osobowe kandydatów jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego  z siedzibą 

przy  al. Niepodległości 34, 61-714 w Poznaniu. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych gromadzone są i 

przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów oraz udziału eksperta w 

wyborze projektów. 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. 
2

 Dotyczy danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w kwestionariuszach osobowych, oświadczeniach, 

wnioskach o aktualizację danych osobowych, etc.  
3 

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. poz. 1146, z późn. zm.) wykaz kandydatów na ekspertów prowadzi 
właściwa instytucja. Właściwa instytucja, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może powierzyć przetwarzanie danych 
osobowych kandydatów na ekspertów innym podmiotom.   
 
 

………………………….. ……………………………  
     miejscowość, data, czytelny podpis kandydata 


