
 
 

 
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW  

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
NA LATA 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020, ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w dziedzinie:  

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego. 
 

1. O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania: 
a) posiada wykształcenie wyższe; 
b) korzysta z pełni praw publicznych; 
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
d) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 

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

objętej RPO WiM 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;.  
f) inne warunki określone w załączniku nr 5 do Regulaminu. 

2. Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez 
kandydatów na ekspertów poprzez złożenie: 
a) wypełnionego Wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 

(załącznik nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020) 
wraz ze stosownymi oświadczeniami dotyczącymi spełnienia przesłanek, o których mowa 
w pkt 1 lit. b-d (załącznik nr 2 i nr 3); 

b) kopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kopii dokumentów 
potwierdzających wszystkie informacje zawarte we wniosku dotyczące wiedzy, 
umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w dziedzinach, 
w których dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, określonych 
w załączniku nr 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020. 
 

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 
wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 oraz wzorami 
dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020: 
www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce: O programie/Dowiedz się o instytucjach  
w Programie/Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski 

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: koordynacjarpowim@warmia.mazury.pl 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 
„NABÓR NA EKSPERTÓW  RPO WiM 2014-2020” na adres: 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Departament Polityki Regionalnej 
ul. Kościuszki 89/91 
10-554 Olsztyn 
 
w terminie:  od 20 maja do 5 czerwca 2020 r.  



O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do instytucji przyjmującej wnioski,  
z zastrzeżeniem, że datą równoznaczną z datą wpływu do instytucji jest data nadania wniosku  
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia  
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, czyli w placówce Poczty Polskiej S.A. 
  
Wnioski o wpis do Wykazu, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą 
rozpatrywane. 
 
Wnioski złożone przez kandydatów na ekspertów wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi. 
 


