
 
Załącznik nr 8 

 

Karta weryfikacji kandydata na eksperta 

 

Dziedzina, w ramach której osoba ubiega się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów:  

1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT 
 

2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT 
 

3. Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT 
 

4. Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT 
 

5. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT 
 

6. Rewitalizacja obszarów miejskich i obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT 
 

7. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT 
 

8. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT 
 

9. Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach ZIT 
 

10. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT 
 

11. Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT 
 

12. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT 
 

13. Kształcenie ogólne w ramach ZIT 
 

14. Kształcenie zawodowe w ramach ZIT 
 

 

Imię i nazwisko: ………….…………………………………………………….…………… 

Data wpływu formularza zgłoszeniowego: ……………………………………………………………… 

 

I etap procedury kwalifikacyjnej naboru kandydatów na ekspertów 

 

I. Weryfikacja terminowości oraz kompletności dokumentów złożonych przez osobę ubiegającą się o 

wpis do wykazu kandydatów na ekspertów1 

a. Czy formularz zgłoszeniowy został złożony w terminie?  

TAK     NIE     

b. Czy osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów złożyła wszystkie 

wymagane dokumenty? 

TAK     NIE     

c. Czy formularz wymaga uzupełnienia? 

                                                 
1 Jeżeli osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów nie uzyskała pozytywnej oceny w pkt. I karty oceny 

wniosek zostaje odrzucony. 



 
 TAK     NIE     

 

d. Czy formularzu uzupełniono w terminie? 

 TAK     NIE     

 

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

II. Weryfikacja spełnienia przez osoby ubiegające się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów 

kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów2 

Lp. 

Kryteria  TAK NIE UWAGI 

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu 

kandydatów na ekspertów:  

 

 

 

 

 

 
 

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 

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub 

równorzędne w dziedzinie objętej RPO WK-P 

2014-2020 

  

 

 

5 

Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie 

zawodowe: wiedzę i umiejętności lub wymagane 

uprawnienia w dziedzinie, w ramach której 

dokonywany jest wybór projektów do 

dofinansowania, przy czym dopuszcza się, że 

doświadczenie może obejmować aspekty 

techniczne, finansowe, ekonomiczne i 

środowiskowe 

   

6 
Posiada wiedzę w zakresie celów i sposób 

realizacji RPO WK-P 2014-2020 
   

7 

Nie jest pracownikiem IP ZIT i IZ RPO WK-P 

zaangażowanej w realizację danego programu 

operacyjnego 

   

                                                 
2 Jeżeli osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów nie uzyskała pozytywnej oceny w pkt. II karty oceny 

wniosek zostaje odrzucony 



 

8 

Posiada znajomość Strategii ZIT BTOF  w 

stopniu wystarczającym do oceny projektów 

realizowanych w ramach ZIT w perspektywie 

finansowej 2014-2020 

   

9 

Posiada certyfikat ukończenia obligatoryjnego 

programu szkoleniowego dla oceniających 

wnioski o dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P 

2014-2020 

   

 

III. Wynik I etapu procedury kwalifikacyjnej 

Wynik pozytywny      Wynik negatywny      

 

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

II etap procedury kwalifikacyjnej naboru kandydatów na ekspertów 

 

IV. Ilość dokonanych ocen wniosków współfinansowanych z EFS/EFRR*: 

……………………………………………… 

 

Końcowy wynik procedury kwalifikacyjnej naboru kandydatów na ekspertów 

 

V. Czy kandydat spełnił wszystkie niezbędne warunki do uzyskania wpisu do wykazu 

kandydatów na ekspertów?  

TAK     NIE     

 

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

Ocena została przeprowadzona przez:  

 

 

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

  data dokonania oceny                                                                                 czytelny podpis oceniającego 

 

 

Ocena została zatwierdzona przez:  
 

 

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

data zatwierdzenia oceny                                                                 czytelny podpis zatwierdzającego 

ocenę 



 
 

 

Ocena została zaakceptowana przez: 

 

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

data zatwierdzenia oceny                                                                  czytelny podpis akceptującego ocenę 

 

 

 

 

 

 
* Niepotrzebne skreślić 

 


