Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020
informuje o możliwości ubiegania się o wpis do:

Wykazu kandydatów na ekspertów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020
uczestniczących w ocenie wykonalności rzeczowej projektów
w zakresie kryteriów techniczno-technologicznych
w dziedzinie

Infrastruktura drogowa
Dziedzina obejmuje swoim zakresem m.in.: budowę, przebudowę i rozbudowę dróg, w tym m.in.
obwodnice, skrzyżowania, węzły, poszerzenia przekroju jezdni, ciągi ruchu uspokojonego przy
przejściach przez małe miejscowości, wzmocnienia nawierzchni drogowej.
W ramach ww. typów projektów możliwa będzie:
-

-

-

budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont drogowych obiektów inżynierskich,
w tym mosty, wiadukty, estakady, tunele drogowe, kładki dla pieszych, przejścia podziemne.
budowa, przebudowa i rozbudowa wyposażenia technicznego dróg, w tym m.in. urządzenia
odwodnienia, urządzenia oświetlenia, urządzenia obsługi uczestników ruchu (np. parkingi i
jezdnie manewrowe w miejscach obsługi podróżnych, urządzenia dla obsługi transportu
zbiorowego, parkingi strategiczne), urządzenia techniczne (np. bariery ochronne, osłony
przeciwolśnieniowe, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna),
budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych i infrastruktury towarzyszącej
w pasie drogowym, nie związanej z drogą w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego, tj. kanalizacja teletechniczna i przepusty dla zwierząt,
budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m. in. urządzenia
sterowania ruchem, środki uspokojenia ruchu, urządzenia systemu zarządzania
bezpieczeństwem ruchu.

Ocena wykonalności rzeczowej projektów w zakresie kryteriów techniczno-technologicznych wiąże
się z analizą dokumentacji technicznej projektu, weryfikacją rozwiązań technicznych i
technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm standardów oraz ich zasadności w
kontekście celów projektu.
O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:
1.

posiada wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie techniczne w specjalności drogowej lub
mostowej),

2.

korzysta z pełni praw publicznych,

3.

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

4.

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

5.

posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności lub wymagane
uprawnienia w dziedzinie Infrastruktura drogowa (mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych w
specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej), w szczególności: umiejętność weryfikacji
dokumentacji technicznej, a także doświadczenie w projektowaniu lub kierowaniu budową obiektów
drogowych lub mostowych,

6.

posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020,

7.

nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO WP, Instytucji Pośredniczącej (dalej: IP) ani instytucji
horyzontalnych zaangażowanych w realizację RPO WP 2014-2020.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1.

wypełniony formularz kwestionariusza osobowego stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu
Prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów (do pobrania),

2.

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia,

3.

kserokopie dokumentów potwierdzających trzyletnie doświadczenie zawodowe,

4.

kserokopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzających wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji
RPO WP 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wykazu kandydatów na ekspertów znajdują się w
Regulaminie prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (do pobrania).
Dodatkowych informacji udziela p. Marta Lewandowska pod numerem telefonu (058) 326 81 25.

Zgłoszenia, z dopiskiem: „EKSPERCI RPO WP 2014-2020”, należy przesyłać pod adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub składać osobiście w zamkniętej opisanej wg powyższego wzoru kopercie w:
Sekretariacie Departamentu Programów Regionalnych UMWP,
ul. Augustyńskiego 2, pok. 200, Gdańsk
w godzinach 7.45-15.45
w terminie do dnia 2 marca 2016 roku (decyduje data wpływu)

Ostateczną decyzję o wpisie do Wykazu kandydatów na ekspertów
podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego.

Administratorem bazy danych zawierających dane osobowe kandydatów jest Zarząd Województwa Pomorskiego (dalej: ZWP) z siedzibą
przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych gromadzone są i przetwarzane w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów. 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.

