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 projektów
w zakresie kryteriów formalnych i merytorycznych
w dziedzinie

Kształcenie ustawiczne
Dziedzina obejmuje swoim zakresem kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności oraz uczenia się przez całe życie ustawiczne, w tym m.in. wyrównywanie
dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym
wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły
roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe
i potwierdzanie nabytych kompetencji.
Ocena projektów wiąże się z oceną spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów zawartych
w załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020.
O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. posiada wykształcenie wyższe,
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 Kształcenie ustawiczne.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. wypełniony formularz kwestionariusza osobowego stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu
prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów,
2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wyższego wykształcenia,
3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających trzyletnie
doświadczenie zawodowe.

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.
Dodatkowych informacji udziela p. Aldona Wilczyńska pod numerem telefonu 58 326 82 57.
Zgłoszenia, z dopiskiem: „EKSPERCI RPO WP 2014-2020 – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE”, należy
przesyłać pod adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub składać osobiście w zamkniętej opisanej wg powyższego wzoru kopercie w:
Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP,
Gdańsk, ul. Augustyńskiego 1, pok. 243,
w godzinach 7.45-15.45
w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 roku (decyduje data wpływu).

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

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych kandydatów na ekspertów jest Zarząd Województwa Pomorskiego
z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, e-mail: dpr@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 33.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 326 85 18.
3. Dane osobowe kandydatów na ekspertów będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia naboru oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, spośród których
Instytucja Zarządzająca RPO WP (Zarząd Województwa Pomorskiego) oraz Instytucje Pośredniczące
mogą wyznaczyć ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania lub realizacji praw
i obowiązków IZ RPO WP wynikających z umów o dofinansowanie projektów lub decyzji
o dofinansowaniu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
b. realizacji zapisów umowy dotyczącej udziału wyborze projektów do dofinansowania lub realizacji praw
i obowiązków IZ RPO WP wynikających z umów o dofinansowanie projektów lub decyzji
o dofinansowaniu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 zawartej pomiędzy kandydatem na eksperta (ekspertem) a IZ RPO WP.
c. wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. na podstawie umowy)
i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. na podstawie przepisów prawa).
4. Odbiorcami danych osobowych kandydatów na ekspertów są:
a. Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S. A. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472D,
80-309 Gdańsk,
b. Instytucja Pośrednicząca - Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot - Związek

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk,
c. Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824
Gdańsk,
d. inne podmioty, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
w szczególności podmioty wspierające systemy informatyczne oraz podmioty realizujące obsługę
prawną.
Powyższe podmioty będą przetwarzać dane na podstawie zawartej umowy i tylko zgodnie z poleceniami
Administratora danych.
5. Dane osobowe kandydatów na ekspertów są przechowywane z uwzględnieniem postanowień art. 140
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.,
s. 25 ze zm.), który reguluje kwestię dostępności dokumentów.
6. Kandydat na eksperta posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Kandydat na eksperta posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest ustawowym wymogiem związanym z procesem naboru kandydatów do
Wykazu, spośród których IZ RPO WP oraz Instytucje Pośredniczące, o których mowa w ust. 5 lit d), mogą
wyznaczyć ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania oraz realizacji praw
i obowiązków IZ RPO WP wynikających z umów o dofinansowanie projektów lub decyzji o dofinansowaniu
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Kandydat na eksperta jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości wpisu do Wykazu oraz udziału w wyborze projektów do dofinansowania oraz
realizacji praw i obowiązków IZ RPO WP.

