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 środowiskowych
w dziedzinie

Bioróżnorodność
Dziedzina obejmuje swoim zakresem m.in.:
- monitoring i ochronę gatunków i siedlisk przyrodniczych,
- opracowanie i wdrażanie programów odtwarzania i renaturalizacji ekosystemów, eliminacji obcych
gatunków inwazyjnych,
- rekultywację jezior, urządzanie i zagospodarowanie terenów wokół rzek zbiorników wodnych w celu
ograniczenia spływu powierzchniowego i antropopresji oraz renaturalizację obszarów wodno-błotnych,
- opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
- budowę, przebudowę lub rozbudowę małej infrastruktury (ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe, szlaki
turystyczne, parkingi, punkty i wieże widokowe, zadaszenia, platformy, punkty informacyjne),
- zwiększanie powierzchni obszarów zieleni w miastach,
- edukację ekologiczną i budowę centrów edukacyjnych.
O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. posiada wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie o profilu związanym z ochroną środowiska
lub prawem w zakresie ocen oddziaływania na środowisko),
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, udokumentowane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu / weryfikacji
postępowań administracyjnych w zakresie ooś lub w zakresie sporządzania dokumentacji na potrzeby
procedury ooś,
6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020,
7. nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO WP, Instytucji Pośredniczącej 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),ze wskazaniem dziedziny (Odnawialne źródła energii)
oraz obszaru oceny (kryteria środowiskowe),
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających trzyletnie doświadczenie zawodowe,
4. kserokopie dokumentów lub oświadczenie potwierdzające 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.
Dodatkowych informacji udziela p. Agata Mróz pod numerem telefonu: (058) 326 81 88.

Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: EKSPERCI RPO WP 2014 – 2020 - BIORÓŻNORODNOŚĆ - OOŚ”, należy
przesyłać na 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 26.09.2017 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.

