
 

Załącznik nr 2 do „Zasad naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na 

ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020” 

                       WZÓR 

 

 

 

Wniosek o wpis do Wykazu 

 

Ja, niżej podpisany/-a) wnioskuję o wpisanie mnie do Wykazu kandydatów  
na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 
 
 

………………, dnia..........................r.          …............................................... 
Miejscowość                                                  podpis kandydata na eksperta 

 
Do wniosku załączam:  

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata na eksperta wraz z załącznikami. 
2. Oświadczenie o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności 

prawnych, niepozostawaniu w stosunku pracy z UMWP, samorządowymi jednostkami 
organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub IP RPO WP oraz o prawdziwości  
i aktualności złożonych dokumentów. 

3. Klauzulę informacyjną, o której mowa w o której mowa w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE.L.119.1) w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem 
naboru i Wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania 
i wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji 
wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020. 

4. Inne załączniki – (wypełnić zgodnie z ogłoszeniem). 

 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA NA EKSPERTA1 

 

 

 

 

Dziedzina 

 

Rola eksperta 

udział  
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 

   

   

 

2. DANE PERSONALNE 

2.1 Imię (imiona)  

2.2 Nazwisko  

                                                 
1 W razie konieczności można powielać rubryki wielokrotnie w kwestionariuszu. 
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2.3  Data i miejsce urodzenia  

2.4 Numer ewidencyjny PESEL  

2.5 
Numer NIP (w przypadku osób 

posługujących się numerem PESEL pole 
pozostaje niewypełnione) 

 

2.6 
Seria i numer dowodu osobistego, 

przez kogo wydany 
 

2.7 Adres stałego zameldowania  

2.8 Adres do korespondencji  

2.9 Telefon kontaktowy   

2.10 E-mail  

 
 

3. WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 
 

3.1 

Nazwa ukończonej szkoły/uczelni  

Nazwa wydziału szkoły/uczelni  

Ukończony kierunek/specjalność   

Rok ukończenia szkoły/studiów  

Uzyskany stopień naukowy/tytuł 

/nazwa kwalifikacji 
 

Zdobyte uprawnienia i/lub nabyte 

kompetencje  
 

 
 

4. WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE (jeśli wymagane) 

4.1  

Dane instytucji organizującej 
kształcenie 

 

Okres nauki (od-do)  

Uzyskany stopień naukowy/tytuł  

Zdobyte 
uprawnienia/kwalifikacje/kursy 
kwalifikacyjne dokument 
potwierdzający nabyte kompetencje 

 

 
 

5. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  
(proszę wskazać minimum 3 lata doświadczenia, tj. 36 miesięcy. Jeżeli zakres doświadczenia wskazany w różnych ppkt. dotyczy 

tych samych miesięcy danego roku, to okres ten liczony jest jednokrotnie) 

5.1. 

Okres zatrudnienia (od-do)  

Miejsce pracy  

Stanowisko i zakres obowiązków  

 
 

6. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (opcjonalnie)2 

(proszę wskazać 12 miesięcy doświadczenia w dziedzinie, w ramach której jest składany wniosek o wpis do Wykazu. Jeżeli 

zakres doświadczenia wskazany w różnych ppkt dotyczy tych samych miesięcy danego roku, to okres ten liczony jest jednokrotnie 

6.1  

Okres zatrudnienia (od-do)/  

Miejsce pracy  

Stanowisko i zakres obowiązków  
 

 

6a. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (opcjonalnie)3 

(proszę wskazać 10 analiz finansowych oraz 5 analiz ekonomicznych dla projektów inwestycyjnych wykonanych lub ocenionych 
w przeciągu ostatnich 8 lat) 

Lp. 
Wykonana/oceniona analiza 

(nazwa/tytuł) 

Data wykonania/oceny 
analizy 

(dzień/miesiąc/rok) 

Podmiot na rzecz którego 
analiza została 

wykonana/oceniona 
(nazwa, adres) 

6a.1    

6a.2    

6a…    

 

                                                 
2 Nie dotyczy kandydatów na ekspertów w dziedzinie analiza finansowa i ekonomiczna. 
3 Dotyczy kandydatów na ekspertów w dziedzinie analiza finansowa i ekonomiczna. 
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7. UPRAWNIENIA (opcjonalnie) 

   

 
 

8. INNE WARUNKI (wypełnić zgodnie z ogłoszeniem) 

 

   

 
 

 

9. DOŚWIADCZENIE – dodatkowe informacje4 

 (proszę nie dołączać załączników potwierdzających wskazane informacje, jednakże w trakcie weryfikacji wniosku kandydat może 

zostać poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających prawdziwość niżej wskazanych informacji) 

   

 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 270 ustawy z dnia 6 czerwca  
1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2018.1600)5. 
Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
 
…………………………, dnia..........................r.        ......................................................... 

 Miejscowość                               podpis kandydata na eksperta 

 
 
Do kwestionariusza załączam kopie dokumentów potwierdzających informacje zawarte  
w pkt 3-8 kwestionariusza: (załączniki powinny potwierdzać informacje zawarte w § 2 pkt 4-5 i 76 
Zasad. Załączniki należy uszeregować zgodnie z kolejnością wskazaną w kwestionariuszu.  
Każdy załącznik powinien zostać ponumerowany zgodnie z numerem punktu jaki odpowiada  
mu w kwestionariuszu.  
Dokumentami poświadczającymi informacje zawarte w § 2 pkt 4-5 i 77 Zasad mogą być 
w szczególności: kopie dyplomów, świadectw pracy, referencji, umów o dzieło/zlecenie, zaświadczeń, 
certyfikatów, rekomendacji, oświadczeń pracodawcy, jak również wykazy projektów związanych 
z dziedziną przy realizacji, których kandydat brał udział ze wskazaniem pełnionej funkcji w danym 
projekcie). 

 
 
Ja niżej podpisany/a: 

1. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z dokumentem pn.: „Zasady naboru kandydatów  
na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi 
priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020", akceptuję jego zapisy i będę się do nich stosował/a. 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020, 
nie przesądza o uczestnictwie w wyborze projektów do dofinansowania lub wykonywaniu zadań 
związanych z realizacją praw i obowiązków IZ wynikających z umów o dofinansowanie 
projektów albo decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach RPO WP 2014-2020 i nie może 
stanowić dla mnie podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

                                                 
4 Np. doświadczenie przy ocenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, posiadanie uprawnień, 
umiejętności lub praktyki (np. kursy, szkolenia, dorobek naukowy, publikacje itp.) uzasadniające ubieganie się o wpis do Wykazu 
kandydatów na ekspertów w danej dziedzinie. 
5 Art. 270. [Fałszerstwo materialne] Kodeksu Karnego: 
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego 
szkodę albo takiego dokumentu używa. 
§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. 
6 Jeśli dotyczy. 
7 Jeśli dotyczy. 
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3. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania IZ RPO WP o wszelkich okolicznościach, 
które powodują zaprzestanie spełniania wymagań, o których mowa w § 2 Zasad oraz o zmianie 
nazwiska i danych kontaktowych w tym adresu do korespondencji. 
 

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

 Miejscowość         podpis kandydata na eksperta 


