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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§1 

1. Podstawą prawną Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwanego dalej 
Regulaminem  jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Wytyczne 
Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 
 

2. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego 
na  lata 2014-2020 określając niniejszy Regulamin zapewnia przejrzyste zasady naboru 
kandydatów na ekspertów oraz wpisania ich do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz z jego 
aktualizacją. 

 
3. Regulamin ma zastosowanie w stosunku do osób, które starają się o status kandydata 

na  eksperta w naborze przeprowadzanym na podstawie niniejszego Regulaminu lub uzyskały 
status kandydata na eksperta po wejściu w życie niniejszego Regulaminu. 

 
4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3 stanowi listę kandydatów na ekspertów posiadających wiedzę, 

umiejętności, doświadczenie i wymagane uprawniania we wskazanej dziedzinie i podzielonych 
według roli, do której mogą zostać wyznaczeni, tj.: 
 udziału w wyborze projektów do dofinansowania lub 
 wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji 

wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu. 
 

5. Ilekroć jest mowa o: 
a) ustawie wdrożeniowej – oznacza to ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020;  

b) Regulaminie – oznacza to Regulamin naboru kandydatów na ekspertów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; 

c) RODO - oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE 

d) RPO WŁ – oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020; 

e) IZ – oznacza to Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, której funkcję pełni Zarząd Województwa 
Łódzkiego; 

f) IP – oznacza to Instytucję Pośredniczącą w ramach RPO WŁ, tj. Wojewódzki Urząd Pracy 
w  Łodzi, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub Stowarzyszenie Łódzki Obszar 
Metropolitalny; 
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g) DPR – Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Łódzkiego; 

h) Komisji – oznacza to komisję kwalifikacyjną dokonującą wyboru kandydatów 
na ekspertów; 

i) Wniosek – oznacza to Wniosek o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów 
 
 

KANDYDACI NA EKSPERTÓW 
§2 

1. O status kandydata na eksperta może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie 
następujące warunki: 
a) korzysta z pełni praw publicznych; 
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
d) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie 

objętej RPO WŁ, w ramach której dokonywany jest nabór stosownie do roli, o której mowa 
w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu;  

e) spełnia inne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze; 
 

2. Kandydatem na eksperta zostaje osoba, która uzyskała pozytywny wynik postępowania 
kwalifikacyjnego oraz została wpisana do Wykazu kandydatów na ekspertów. 
 
 

KOMISJA KWALIFIKACYJNA 
§ 3 

1. Zadaniem Komisji kwalifikacyjnej, zwanej dalej Komisją, jest wyłonienie kandydatów  
na ekspertów w drodze zorganizowania naboru na podstawie oceny spełnienia warunków 
określonych w ogłoszeniu o naborze przez osoby ubiegające się o wpisanie do Wykazu 
kandydatów na ekspertów. 
 

2. Członkowie Komisji, którzy dokonywać będą ocen Wniosków złożonych w ramach danego 
naboru wybierani są przez Przewodniczącego każdorazowo przed rozpoczęciem postępowania 
kwalifikacyjnego spośród Członków powołanych uchwałą. 
 

3. W skład Komisji oceniającej Wnioski złożone w ramach danego naboru wchodzi 
Przewodniczący oraz od 2 do 7 członków spośród powołanych uchwałą ZWŁ. 
 

4. Komisja jest odpowiedzialna za: 
a) weryfikację spełnienia wymagań określonych w § 2 Regulaminu poprzez przeprowadzanie 

oceny Wniosków o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów; 
b) sporządzenie projektu Wykazu kandydatów na ekspertów i przedłożenie go Zarządowi 

Województwa Łódzkiego celem przyjęcia. 
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5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego Komisji. 
 

6. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny m.in. za: 
a) zapewnienie bezstronności i przejrzystości postępowania, 
b) wyznaczanie daty oraz miejsca spotkań Komisji, 
c) wyznaczenie Członków Komisji spośród osób powołanych uchwałą, 
d) organizację prac Komisji, tj. wyznaczenie po dwóch Członków do weryfikacji każdego 

Wniosku o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów oraz przydzielenie Wniosków 
do weryfikacji, 

e) podjęcie decyzji rozstrzygającej w przypadku rozbieżności w ocenie dokonanej przez 
członków Komisji,  

f) wyznaczenie Członka sporządzającego protokół z posiedzenia Komisji,  
g) zatwierdzanie protokołu z prac Komisji. 

 
7. Członkowie są odpowiedzialni m. in. za: 

a) ocenę wniosków o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów, 
b) przygotowanie projektu Wykazu kandydatów na ekspertów w wyniku przeprowadzanego 

naboru. 
 

8. Członkowie Komisji kwalifikacyjnej każdorazowo podpisują Oświadczenie o bezstronności 
stanowiące element Karty weryfikacji wniosku. 

 
 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 
OGŁOSZENIE O NABORZE 

§ 4 
1. O ogłoszeniu naboru kandydatów na ekspertów lub w przypadku naboru otwartego o jego 

zakończeniu decyduje Instytucja Zarządzająca w drodze przyjęcia uchwały przez Zarząd 
Województwa Łódzkiego . 
 

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w określonych dziedzinach publikowane jest 
na stronie internetowej IZ  - www.rpo.lodzkie.pl. 
 

3. Ogłoszenie zawiera: 
a) informację o tym, czy nabór prowadzony jest w ramach wyboru kandydatów na  

ekspertów do: 
 udziału w wyborze projektów do dofinansowania lub 
 do wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji 

wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu 
projektu, 

b) informację o tym, czy nabór ma charakter: 
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 zamknięty – wnioski mogą być składane w terminie od/do czy  
 otwarty – wnioski mogą być składane w sposób ciągły,  

c) informacje na temat miejsca, terminu i sposobu składania wniosku, 
d) wymogi, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o status kandydata na eksperta, 
e) wzór wniosku o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów stanowiący Załącznik  

nr 1 do Regulaminu, 
f) wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności, 

doświadczenie lub wymagane uprawnienia w danej dziedzinie. 
 

 

WNIOSEK O WPISANIE DO WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW 
§ 5 

1. Osoba ubiegająca się o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów składa wniosek  
o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów, określa w nim role i  dziedziny, w których 
aplikuje. Wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu składa się wraz z:  
a) kwestionariusza osobowego wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych; 
b) składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia wnioskodawcy 

o spełnieniu przesłanek zawartych w art. 68a ust. 3 pkt. 1- 4 ustawy wdrożeniowej: 
 korzystaniu z pełni praw publicznych; 
 posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 
 niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe; 
 posiadaniu wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień 

w dziedzinie objętej RPO WŁ 2014-2020 stosownie do roli, w ramach których 
wnioskodawca ubiega się o wpis; 

c) składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia wnioskodawcy  
o prawdziwości dokumentów składanych wraz z Wnioskiem; 

d) oświadczenia dotyczącego zapoznania się z Regulaminem naboru kandydatów  
na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  
na lata 2014-2020; 

 
2. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, 

umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w danej dziedzinie. 
 
3. Osoba ubiegająca się o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów jest zobowiązana 

jednocześnie spełnić inne warunki, które zostaną określone w ogłoszeniu o naborze. 
 
4. Wypełniony i podpisany wniosek o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz 

z  pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym 
w  ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów. 

 
5. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Datą 

wpływu wniosku jest termin dostarczenia go do miejsca wskazanego w ogłoszeniu o naborze 
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kandydatów na ekspertów, w przypadku dostarczenia wniosku za pośrednictwem operatora 
pocztowego – decydująca jest data nadania. 

 
6. Kandydat składa jeden Wniosek aplikacyjny niezależnie od liczby dziedzin lub ról jakie mogą 

mu być powierzone. Dokumenty aplikacyjne, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 4 należy złożyć 
jednokrotnie niezależnie od dziedziny i roli, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszego 
Regulaminu. 

 
7. W przypadku złożenia przez Kandydata więcej niż jednego Wniosku w ramach danej dziedziny 

i roli w ramach tego samego naboru Wniosek złożony jako drugi lub kolejny traktowany jest 
jako uzupełnienie pierwotnego.   
 
 

ZASADY WERYFIKACJI KANDYDATUR 
§ 6 

1. Ocenie podlega wniosek złożony w wyznaczonym terminie i miejscu, zawierający wszystkie 
wymagane dokumenty aplikacyjne, zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o naborze.  
 

2. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru otwartego postępowanie 
kwalifikacyjne przeprowadzane jest raz na dwa miesiące i rozpoczyna się między 16 a ostatnim 
dniem miesiąca marca, maja, lipca, września oraz listopada danego roku. 
 

3. W przypadku  naboru otwartego ocena dokumentów aplikacyjnych rozpoczyna się w terminie 
wskazanym w ust. 2 w zależności od tego, który termin upływa jako pierwszy od daty złożenia 
Wniosku o wpisanie do wykazu na ekspertów. 
 

4. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru zamkniętego 
postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków. 

 
5. Postępowanie kwalifikacyjne trwa do 30 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem dni określonych w przepisach odrębnych jako dni wolne od pracy.  
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na liczbę złożonych wniosków 
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ma możliwość przedłużenia terminu zakończenia 
postępowania kwalifikacyjnego. 

 
6. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest przez Komisję kwalifikacyjną i polega  

na weryfikacji wniosku wraz z załącznikami na podstawie Karty weryfikacji wniosku, 
dokonywanej przez dwóch członków Komisji. 

 
7. Komisja nie wzywa do uzupełnienia Wniosku na żadnym etapie postępowania 

kwalifikacyjnego.  
 

8. Dopuszcza się uzupełnianie lub poprawianie Wniosku przez wnioskodawcę bez wezwania: 
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a) w przypadku naboru zamkniętego – do dnia upływu terminu składania Wniosków 
o  wpisanie do wykazu Kandydatów na ekspertów wskazanego w ogłoszeniu o naborze;   

b) w przypadku naboru otwartego – do  15 dnia marca, maja, lipca, września lub listopada w 
zależności od tego, który termin upływa jako pierwszy od daty złożenia pierwotnej wersji 
Wniosku o wpisanie do wykazu na ekspertów. 

 
§ 7 

1. Weryfikacja polega na sprawdzeniu: 
 kompletności dokumentów wymaganych w ogłoszeniu o naborze, 
 czy wniosek oraz załączniki do niego zostały podpisane przez wnioskodawcę, 
 czy wniosek oraz załączniki do niego zostały poprawnie wypełnione, 
 czy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wpłynął w terminie, 
 spełnienia warunków określonych w § 5 ust. 1,2 i 3 niniejszego Regulaminu.  

 
2. Wnioski, które spełniają kryteria określone w Regulaminie i Ogłoszeniu o naborze kandydatów 

na ekspertów otrzymują ocenę pozytywną. 
 

3. Kandydatury osób, których wnioski otrzymały ocenę pozytywną zostaną rekomendowane  
do wpisania do Wykazu kandydatów na ekspertów. 

 
4. Wnioski, które nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie i Ogłoszeniu o naborze 

kandydatów na ekspertów otrzymują ocenę negatywną. Negatywna ocena wniosku skutkuje 
odmową wpisania do Wykazu kandydatów na ekspertów. 
 

5. Bez rozpatrzenie pozostają Wnioski, które 
 wpłynęły po terminie, tj. zostały złożone osobiście lub nadane u operatora pocztowego po 

dacie wskazanej w ogłoszeniu o naborze, 
 dotyczą roli i dziedziny, w której Wnioskodawca jest już wpisany do Wykazu kandydatów 

na ekspertów.  
 

§ 8 
1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego sporządzany jest: 

b) protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, zawierający wykaz osób, 
których wnioski otrzymały ocenę pozytywną i są rekomendowane przez Komisję  
do wpisania w  Wykazie kandydatów na ekspertów, wykaz osób których wnioski uzyskały 
ocenę negatywną oraz wykaz osób, których wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia, 

c) projekt Wykazu kandydatów na ekspertów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3  
do Regulaminu, w  celu przyjęcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego. 
 

2. W przypadku negatywnej oceny wniosku skutkującej odmową wpisania do Wykazu 
kandydatów na ekspertów lub pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia informacja wraz  
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z uzasadnieniem przekazywana jest wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany  
w tym wniosku. 

 
3. Osoba biorąca udział w naborze, której wniosek otrzymał pozytywną ocenę i która została 

wpisana do Wykazu kandydatów na ekspertów przyjętym uchwałą przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego uzyskuje status kandydata na eksperta.  

 
4. Decyzja Komisji kwalifikacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 
WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW 

§ 9 
1. Wykaz kandydatów na ekspertów obejmuje: 

a) imię i nazwisko kandydata na eksperta; 
b) adres poczty elektronicznej kandydata na eksperta; 
c) wskazanie roli, do jakiej mogą oni zostać wyznaczeni, tj. udział w wyborze projektów  

do dofinansowania lub wykonywanie zadań związanych z realizacją praw i obowiązków 
właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji  
o dofinansowaniu projektu; 

d) wskazanie dziedziny, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, 
doświadczenie i/lub wymagane uprawnienia. 

 
2. Wykaz kandydatów na ekspertów przyjmowany jest w drodze uchwały przez Zarząd 

Województwa Łódzkiego na podstawie rekomendacji Komisji kwalifikacyjnej osób, które 
otrzymały pozytywną ocenę wniosku złożonego w danej dziedzinie i roli. 

 
3. Niezwłocznie po przyjęciu przez Zarząd Województwa Łódzkiego Wykazu kandydatów na 

ekspertów, osoby które uzyskały status kandydata na eksperta są informowane o pozytywnym 
wyniku postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres 
poczty elektronicznej wskazany we wniosku, o którym mowa w § 5. 
 

4. W przypadku braku możliwości przekazania informacji o wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego w sposób wskazany ust. 3 oraz § 8 ust. 2 jest ona wysyłana za pośrednictwem 
operatora pocztowego na adres wskazany we wniosku.  
 

5. Wykaz  kandydatów na ekspertów zamieszcza się na stronie internetowej właściwej instytucji 
przeprowadzającej nabór tj.: www.rpo.lodzkie.pl niezwłocznie po jego przyjęciu przez Zarząd 
Województwa Łódzkiego.  
 

6. Wykaz kandydatów na ekspertów podlega okresowej aktualizacji w razie zachodzących zmian 
w jego składzie w przypadkach, o których mowa w § 11 i § 12. 
 

7. Wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów nie zapewnia kandydatowi na eksperta 
uczestnictwa w procesie wyboru projektów do dofinasowania lub wykonywania przez niego 
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zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy 
o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach RPO WŁ  
na lata 2014-2020 i nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego 
tytułu. 

 
 

AKTUALIZACJA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW 
§ 10 

1. IZ dokonuje bieżącej aktualizacji Wykazu kandydatów na ekspertów z własnej inicjatywy, 
na  wniosek IP lub kandydata na eksperta.  
 

2. Aktualizacja Wykazu kandydatów na ekspertów może obejmować aktualizację danych 
kandydata, usunięcie kandydata z ww. wykazu lub wpisanie nowych osób do wykazu.  

 
 

AKTUALIZACJA DANYCH W WYKAZIE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW 
§ 11 

1. Zgodnie z oświadczeniem kandydata na eksperta, stanowiącym integralną część Wniosku, 
kandydat na eksperta zobowiązany jest niezwłocznie poinformować IZ RPO WŁ o: 
 zmianie imienia lub nazwiska; 
 zmianie danych kontaktowych w tym adresu do korespondencji, adresu poczty       
elektronicznej oraz numeru telefonu. 
 

2. W razie zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 kandydat na eksperta ma obowiązek 
przesłać niezwłocznie do właściwej instytucji Oświadczenie aktualizujące dane, którego wzór 
stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.  

 
USUNIĘCIE Z WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW 

§ 12 
1. Zgodnie z oświadczeniem kandydata na eksperta, stanowiącym integralną część Wniosku, 

kandydat na eksperta zobowiązany jest niezwłocznie poinformować IZ o zaprzestaniu 
spełniania wymagań, o których mowa w § 2.  

 
2. W przypadku zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w § 2 kandydat na eksperta 

ma obowiązek przesłać niezwłocznie do właściwej instytucji Oświadczenie o konieczności 
wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu, którego wzór stanowi załącznik nr 5  
do Regulaminu. 

 
3. IZ z własnej inicjatywy lub na wniosek IP podejmuje decyzję o  wykreśleniu Kandydata na 

eksperta z Wykazu kandydatów w sytuacji gdy: 
a) zaistniała okoliczność powodująca niespełnienie przesłanek wskazanych w § 2 ust. 1; 
b) uzyskał on negatywną ocenę pracy eksperta; 
c) trzykrotnie w ciągu roku kalendarzowego odmówił udziału w wyborze projektów do 

dofinansowania lub wykonywania zadań wskazanych prze właściwą instytucję związanych 
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realizacją jej praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo 
decyzji o dofinansowaniu projektu;  

d) złożył pisemny wniosek o wykreślenie z Wykazu; 
e) zmarł. 

 
4. W przypadku wykreślenia z Wykazu kandydatów na ekspertów z przyczyn określonych w § 12 

ust. 3 lit. a-d osoba wykreślona z Wykazu zostaje niezwłocznie powiadomiona o tym fakcie 
przez IZ wraz z podaniem przyczyny oraz daty skreślenia. Powiadomienie zostaje przekazane 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Wykazie 
kandydatów, z którego osoba ta została wykreślona. 

 
5. Decyzja o wykreśleniu kandydata na eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 

6. Wykreślenie kandydata na eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów w danej dziedzinie 
nie wpływa na ważność dotychczas przeprowadzonych przez niego prac.  

 
7. W przypadku wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu, ponowny wpis do Wykazu jest 

możliwy nie wcześniej niż po upływie roku od dnia wykreślenia. Wniosek osoby ubiegającej się 
o ponowny wpis podlega ponownej kwalifikacji na zasadach określonych w Regulaminie. 

 
 

EKSPERCI 
§ 13 

1. Status eksperta uzyskuje kandydat na eksperta, który zawarł umowę z IZ lub IP określającą 
w szczególności jego rolę, warunki oceny wykonywanych przez niego obowiązków, w tym 
warunki oceny negatywnej oraz przesłanki powodujące wykreślenie go z Wykazu kandydatów 
na ekspertów.  
 

2. Kandydat na eksperta będący równocześnie pracownikiem właściwej instytucji może zostać 
wyznaczony do roli eksperta powołanej w ramach innej instytucji zaangażowanej w realizację 
RPO WŁ. 
 

3. Umowa z ekspertem ma charakter odpłatny.  
 

4. Szczegółowe warunki wykonywania obowiązków, w tym wysokość wynagrodzenia, określone 
są w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy ekspertem a IZ lub IP. 

 
5. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia  

o bezstronności. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, o czym 
ekspert zostanie pouczony na etapie podpisywania umowy. Niepodpisanie oświadczenia 
stanowi podstawę nie zawarcia lub rozwiązania umowy z ekspertem. 
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6. Kandydat na eksperta, który brał udział w wyborze projektu, nie może realizować zadań 
związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy  
o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu odnośnie tego projektu. 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
§ 14 

 
Zgodnie z art. 13 RODO informuje się, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o status kandydata na eksperta 
i  kandydatów na ekspertów jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi  
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.  
 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną  
na adres e-mail: iod@lodzkie.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych. 
 

3. Celem przetwarzania udostępnionych danych osobowych osób ubiegających się o status 
kandydata na eksperta i  kandydatów na ekspertów jest: 
 przeprowadzenie naboru osób ubiegających się o status kandydata na eksperta, wpis  

i prowadzenie (w tym aktualizacja) Wykazu kandydatów na ekspertów na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO w związku z art. 68 a ustawy wdrożeniowej; 

 zawarcie  umowy z ekspertem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 

4. Kategoriami odbiorców danych osobowych osób ubiegających się o status kandydata  
na eksperta lub kandydatów na ekspertów mogą być: 
 Instytucje Pośredniczące RPO WŁ; 
 Wojewoda Łódzki lub jego przedstawiciel; 
 organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;  
 inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 jest niezbędny 

(np. operatorzy pocztowi, dostawcy systemów informatycznych i usług IT); 
 wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu 

ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek 
udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa; 

 podmioty zewnętrzne w ramach realizowanych przez nie obowiązków na podstawie 
porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z wdrażaniem RPO WŁ. 
 

5. Dane będą przechowywane przez okres realizacji przez Instytucję Zarządzającą obowiązków 
związanych z RPO WŁ oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
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6. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta, kandydat na eksperta ma prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania; 
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO; 
c) usunięcia na zasadach określonych w art. 17 RODO. 

 

7. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy 
RODO ma ona prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 
 

8. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów wskazanych  
w ust 3. Niepodanie danych skutkuje oceną negatywną Wniosku o wpisanie do Wykazu 
kandydatów na ekspertów. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 15 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego. 
 
2. Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego. 
 
3. Dokumentacja złożona przez ubiegających się o status kandydata na eksperta jest 

archiwizowana i nie podlega zwrotowi. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy: ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, odpowiednie przepisy prawa 
krajowego i europejskiego, Regulaminu Komisji Oceny Projektów oraz obowiązujące wytyczne, 
o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej .  

 
 

ZAŁĄCZNIKI 
§ 16 

Wykaz załączników do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: 
 

1. Załącznik nr 1: Wzór wniosku o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WŁ wraz         
z załącznikiem; 

 

2. Załącznik nr 2: Wzór protokołu z prac Komisji kwalifikacyjnej; 
 

3. Załącznik nr 3: Wzór Wykazu kandydatów na ekspertów; 
 

4. Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia aktualizującego dane kandydata na eksperta; 
 

5. Załącznik nr 5: Wzór oświadczenia o konieczności wykreślenia kandydata na eksperta 

z  wykazu kandydatów na ekspertów. 
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Wzór Wniosku o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 
 
Należy zaznaczyć znakiem „X” wybraną/wybrane dziedziny i role. Wniosek składany jest jednokrotnie niezależnie od 
ilości ról i dziedzin. 
 

Dziedzina 

Rola eksperta 

udziału w 
wyborze 
projektów do 
dofinansowania 
 

wykonywanie zadań 
związanych z realizacją praw 
i obowiązków właściwej 
instytucji wynikających z 
umowy o dofinansowanie 
projektu albo decyzji o 
dofinansowaniu projektu 

Adaptacyjność     
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo     
Aktywne i zdrowe starzenie się     
Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych     
Budownictwo     
Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury     
Edukacja (edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne)     
Ekologiczne procesy produkcyjne oraz efektywne wykorzystywanie zasobów MŚP     
Gospodarka odpadami     
Gospodarka wodna oraz przeciwdziałanie zagrożeniom     
Gospodarka wodno-kanalizacyjna     
Infrastruktura biznesowa dla MŚP     
Infrastruktura drogowa     
Infrastruktura edukacyjna     
Infrastruktura na potrzeby badań i rozwoju, transfer technologii i współpraca  
w przedsiębiorstwach koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej i 
odporności na zmiany klimatu 

    

Infrastruktura ochrony zdrowia     
Infrastruktura opieki społecznej     
Infrastruktura prywatna na rzecz badań naukowych i innowacji     
Infrastruktura publiczna na rzecz badań naukowych i innowacji     
Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w przedsiębiorstwach 
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi     
Nauki inżynieryjne i techniczne     
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu     
Nauki przyrodnicze     
Nauki rolnicze     
Niskoemisyjny transport miejski     
Ocena oddziaływania na środowisko     
Ochrona powietrza     
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Ochrona przyrody     
Odnawialne źródła energii     
Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach     
Opieka nad dziećmi do lat 3     
Partnerstwo publiczno-prywatne     
Pomoc publiczna     
Prawo budowlane     
Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP     
Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP     
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu     
Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego     
Rozwój działalności MŚP, przedsiębiorczość i tworzenia przedsiębiorstw     
Rozwój gospodarki turystycznej     
Specjalistyczne usługi doradcze świadczone przez instytucje otoczenia biznesu,  
w tym programy inkubacji i akceleracji startupów     
Technologie informacyjno-komunikacyjne     
Termomodernizacja budynków     
Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami     
Transport kolejowy     
Transport multimodalny     
Usługi i aplikacje TIK dla MŚP     
Usługi społeczne i zdrowotne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym     
Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP, w tym usługi w zakresie 
marketingu, zarządzania i projektowania     

….     
 
 
Informacje o kandydacie na eksperta   

Imię: Nazwisko: 

  

Tytuł naukowy/zawodowy / specjalizacje  

(jeśli to możliwe wskazać specjalizacje wg klasyfikacji OECD lub NACE w najwyższym stopniu szczegółowości) 

 

PESEL: 

 

Dane do kontaktu 
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Adres do korespondencji: 

 

 

Numer telefonu: Adres e-mail: 

  

 

1. Wykształcenie: 

Lp. Szkoła / Uczelnia Kierunek Rok ukończenia Uzyskany tytuł 

1     

2     

 

Posiadane uprawnienia/certyfikaty zawodowe: 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..… 

2. Przebieg kariery zawodowej: 

Lp. 
Miejsce pracy 

Data rozpoczęcia 

pracy 

Data zakończenia 

pracy 
Stanowisko/Funkcja 

1     

2     

 

Krótki opis obowiązków wykonywanych na danym stanowisku/podczas pełnienia danej funkcji: 

- …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
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Przynależność do organizacji zawodowych (o ile dotyczy - proszę podać nazwy): 

- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

3. Publikacje/dorobek naukowy: 

Lp.  Tytuł publikacji Wydawca Rok 

1    

2    

 

4. Doświadczenie związane z oceną projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: 

Lp.  Program Priorytet Liczba ocen 

1    

2    

 

5. Doświadczenie związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: 
 

Lp.  Program Okres realizacji Stanowisko/Funkcja 

1    

2    

 

 

INFORMACJA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o status kandydata na eksperta  
i  kandydatów na ekspertów jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi al. Piłsudskiego 8, 
90-051 Łódź.  

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną na adres 
 e-mail: iod@lodzkie.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych. 
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3. Celem przetwarzania udostępnionych danych osobowych osób ubiegających się o status kandydata na 

eksperta i  kandydatów na ekspertów jest: 
 przeprowadzenie naboru osób ubiegających się o status kandydata na eksperta, wpis i prowadzenie  

(w tym aktualizacja) Wykazu kandydatów na ekspertów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO 
w związku z art. 68 a ustawy wdrożeniowej; 

 zawarcie  umowy z ekspertem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 

4. Kategoriami odbiorców danych osobowych osób ubiegających się o status kandydata na eksperta  
lub kandydatów na ekspertów mogą być: 

 Instytucje Pośredniczące RPO WŁ; 
 Wojewoda Łódzki lub jego przedstawiciel; 
 organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;  
 inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 jest niezbędny  

(np. operatorzy pocztowi, dostawcy systemów informatycznych i usług IT); 
 wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego 

wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji 
przewidują właściwe przepisy prawa; 

 podmioty zewnętrzne w ramach realizowanych przez nie obowiązków na podstawie porozumienia  
w sprawie powierzenia zadań związanych z wdrażaniem RPO WŁ. 

 

5. Dane będą przechowywane przez okres realizacji przez Instytucję Zarządzającą obowiązków związanych 
z RPO WŁ oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

 

6. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta, kandydat na eksperta ma prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania; 
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO; 
c) usunięcia na zasadach określonych w art. 17 RODO. 

 

7. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO ma 
ona prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

 

8. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 
Niepodanie danych skutkuje oceną negatywną Wniosku o wpisanie do Wykazu kandydatów  
na ekspertów. 

miejscowość, data podpis wnioskodawcy 
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Załącznik 
do Wniosku o wpisanie do Wykazu kandydatów  
na ekspertów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego  
na lata 2014-2020 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

  
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

(imię i nazwisko)  
 

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

 
legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………………………..… 

(seria i numer)  
 
wydanym przez…………………………………………………………………………………………..………………………………..…………....... 

 
 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego § 1 oświadczam, że:  
 

 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;  
 korzystam z pełni praw publicznych; 
 nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
 posiadam wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie lub wymagane uprawnienia we wskazanej 

dziedzinie objętej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata  
2014-2020 stosownie do roli,  w ramach których ubiegam się o wpis; 

 potwierdzam prawdziwość dokumentów składanych wraz z Wnioskiem o wpisanie do Wykazu 
kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

 

Ponadto, oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego, akceptuję jego zapisy i będę się do nich 
stosował/a 
   

Zobowiązuję się do informowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o zmianach i okolicznościach mających wpływ na spełnienie 
kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz okoliczności mających wpływ na 
spełnienie wymagań w nich zawartych.  
 
 
 

……....................................                   ……………………………………..…………………… 
       (miejscowość, data)                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy)   



Załącznik nr 2  
do Regulaminu naboru kandydatów na  

ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020  

 
 

PROTOKÓŁ 
z prac Komisji kwalifikacyjnej dotyczący wyboru kandydatów na ekspertów 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego 

na lata 2014-2020. 
 
 

Łódź, dnia ………………..…..... r. 
 
W związku z opublikowaniem w dniu …………………………. r. na stronie internetowej IZ RPO WŁ 2014-2020 

www.rpo.lodzkie.pl ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia …………………………….. wpłynęło  

……….…………….. wniosków o wpisanie do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ 2014-2020,  

co stanowi ………………………… aplikacji (jednym wnioskiem można było aplikować do kilku dziedzin). 

 
Komisja Kwalifikacyjna w składzie: 
 
……………………………………………………………………………………….  - Przewodniczący komisji 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
 
 …………………………………………………………………………………….… - Członek komisji 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
 
……………………………………………………………………………………… - Członek komisji 

(imię i nazwisko, stanowisko)      
 
……………………………………………………………………………………… - Członek komisji 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
 

… 
      
dokonała weryfikacji ww. wniosków. 

 

W wyniku dokonanej weryfikacji wniosków o wpisanie do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach  

RPO WŁ 2014-2020 …………….…. aplikacji zostało ocenionych negatywnie, w związku z tym odmawia się 

osobom składającym ww. wnioski wpisania do wykazu kandydatów na ekspertów. Pozytywną ocenę 

otrzymało ………………..… aplikacji, których wnioskodawcy uzyskują rekomendację do ujęcia w Wykazie 

kandydatów na ekspertów. Bez rozpatrzenia pozostawiono …………………… wniosków. 

 

 

      Sporządził                  Zatwierdzono: 

 

………………………………………………………………      ……………………………………………………………… 
Podpis Członka Komisji kwalifikacyjnej Podpis Przewodniczącego Komisji kwalifikacyjnej 
 
 



Załącznik nr 2  
do Regulaminu naboru kandydatów na  

ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020  

 
Załącznik nr 1  
do Protokołu z prac Komisji kwalifikacyjnej dotyczący  
wyboru kandydatów na ekspertów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
 

 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYCH WNIOSKI OTRZYMAŁY OCENĘ POZYTYWNĄ - REKOMENDOWANYCH 
PRZEZ KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ DO UJĘCIA W WYKAZIE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO 

udziału w wyborze projektów do dofinansowania / wykonywania zadań związanych z realizacją 
praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo 

decyzji o dofinansowaniu projekt  
 

 

Rola kandydata na eksperta:  

dziedzina L.p. Imię i nazwisko adres e-mail 

  Liczba kandydatów na ekspertów w danej dziedzinie 
1   
2   
…   

  Liczba kandydatów na ekspertów w danej dziedzinie 
1   
2   
…   

…    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 Wskazać jedną rolę kandydata na eksperta tożsamą z tą wskazaną w tabeli 



Załącznik nr 2  
do Regulaminu naboru kandydatów na  

ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020  

 
 
Załącznik nr 2  
do Protokołu z prac Komisji kwalifikacyjnej dotyczący  
wyboru kandydatów na ekspertów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
 

 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYCH NEGATYWNIE OCENIONO WNIOSKI O WPISANIE DO WYKAZU 
KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO 

udziału w wyborze projektów do dofinansowania / wykonywania zadań związanych z realizacją 
praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo 

decyzji o dofinansowaniu projekt  
 

Rola kandydata na eksperta:  

dziedzina L.p. Imię i nazwisko adres e-mail 
  Liczba kandydatów na ekspertów w danej dziedzinie 

1   
2   
…   

  Liczba kandydatów na ekspertów w danej dziedzinie 
1   
2   
…   

…    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 Wskazać jedną rolę kandydata na eksperta tożsamą z tą wskazaną w tabeli 



Załącznik nr 2  
do Regulaminu naboru kandydatów na  

ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020  

 
 

Załącznik nr 3  
do Protokołu z prac Komisji kwalifikacyjnej dotyczący  
wyboru kandydatów na ekspertów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
 
 
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYCH POZOSTAWIONO BEZ ROZPATRZENIA WNIOSKI O WPISANIE  
DO WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO 

udziału w wyborze projektów do dofinansowania / wykonywania zadań związanych z realizacją 
praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo 

decyzji o dofinansowaniu projekt  
 

Rola kandydata na eksperta:  

dziedzina L.p. Imię i nazwisko adres e-mail 

  Liczba kandydatów na ekspertów w danej dziedzinie 
1   
2   
…   

  Liczba kandydatów na ekspertów w danej dziedzinie 
1   
2   
…   

…    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 Wskazać jedną rolę kandydata na eksperta tożsamą z tą wskazaną w tabeli 



Załącznik nr 3  
do Regulaminu naboru kandydatów na  

ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020  

 

 

 
Załącznik  
do Uchwały Nr  
Zarządu Województwa Łódzkiego  
z dnia  

 
 

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 DO  

udziału w wyborze projektów do dofinansowania / wykonywania zadań związanych z realizacją 
praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo 

decyzji o dofinansowaniu projektu  
 
 

 
 

Rola kandydata na eksperta:  

dziedzina L.p. Imię i nazwisko adres e-mail 

  Liczba kandydatów na ekspertów w danej dziedzinie 
1   
2   
…   

  Liczba kandydatów na ekspertów w danej dziedzinie 
1   
2   
…   

…    
Ogólna liczba kandydatów na ekspertów    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 Wskazać jedną rolę kandydata na eksperta tożsamą z tą wskazaną w tabeli 



Załącznik nr 4  
do Regulaminu naboru kandydatów na  

ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020  

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE – AKTUALIZACJA DANYCH KANDYDATA NA EKSPERTA 
  
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………..……………………..………………………………. 

(imię i nazwisko)  
 

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

 
legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………..… 

(seria i numer)  
 

wydanym przez…………………………………………………………………..………………………………..…....... 
 

 
oświadczam: 

 
że zmianie uległy dane dotyczące mojej osoby ujęte w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach RPO 
WŁ na lata 2014-2020 w zakresie1:  

 
imię i nazwisko kandydata na eksperta  
 
nowe dane: …………………………………………………………………………. 
 
adres poczty elektronicznej  
 
nowe dane: …………………………………………………………………………. 
 
adres korespondencyjny  
 
nowe dane: …………………………………………………………………………. 
 
nr telefonu 

 
 nowe dane: …………………………………………………………………………. 
   
W związku z powyższym proszę o aktualizację moich danych oraz, jeśli to konieczne, o aktualizację Wykazu 
kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. 
 
 
Ponadto, zobowiązuję się do informowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o wszelkich zmianach danych i okolicznościach mających wpływ 
na ujęcie mojej osoby w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……....................................                ………………..…………………… 
     (miejscowość, data)                                                (czytelny podpis kandydata na eksperta)   
 

 
 

                                                
1 wskaż właściwe 



Załącznik nr 5  
do Regulaminu naboru kandydatów na  

ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020  

 
 

 
 

 OŚWIADCZENIE O KONIECZNOŚCI WYKREŚLENIA KANDYDATA NA EKSPERTA  
Z WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH RPO WŁ NA LATA 2014-2020 

  
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………..…………………………………………………….…………………………..….. 

(imię i nazwisko)  
 

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

 
legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………………………………………………..……………………………..…… 

(seria i numer)  
 
wydanym przez…………………………………………………………………..…………………………………………………………………......... 
 
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego § 1  

 
oświadczam: 

 
iż koniecznie jest wykreślenie mnie z Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ na lata  
2014-2020 z uwagi na fakt, iż nie spełniam warunków dopuszczających do ujęcia w ww. Wykazie  
we wskazanym zakresie1:  
 

nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych; 
 
nie korzystam z pełni praw publicznych; 
 
zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 
przestępstwo skarbowe; 

 
nie posiadam wymaganych uprawnień w następującej dziedzinie: ………………………………………………............  
 

stosownie do roli: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
lub 

 
 wnoszę o wykreślenie z przyczyn niewskazanych powyżej.  

 
   
 
 
 

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

   

                                                
1 wskaż właściwe 


