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ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020  
ogłasza 

 nabór uzupełniający na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone  
w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. 

 
Kandydaci na ekspertów zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny 
projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności 
biologicznej RPO WO 2014-2020. 
 
O wpis na Wykaz kandydatów na ekspertów może ubiegać się osoba, która nie jest pracownikiem 
Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej zaangażowanej w realizację Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przedstawicielem firmy 
konsultingowej, która przygotowuje projekty w ramach RPO WO 2014-2020 oraz łącznie spełnia 
poniższe warunki: 
 
1) korzysta w pełni z praw publicznych; 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie zawodowe (minimum 3-letnie) lub wymagane 

uprawnienia w działaniu, w ramach którego dokonywany jest wybór projektów; 
5) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu operacyjnego. 
 

Wniosek o wpis na Wykaz kandydatów na ekspertów powinien zawierać: 

1) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (wraz z załącznikami, o których mowa  
w formularzu, potwierdzającymi posiadane umiejętności, doświadczenia etc.). 

Wzór formularza kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl. 

 
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w terminie do 22 czerwca 2015 r. na adres: 
 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

ul. Ostrówek 5-7 
45-082 Opole 

 
z dopiskiem na kopercie „Kandydaci na ekspertów-nabór uzupełniający- działanie 5.1 Ochrona 
różnorodności biologicznej”.  

 

O miejscu i terminie przeprowadzenia ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomione 
osoby, których wnioski o wpis na Wykazie kandydatów na ekspertów wraz z wymaganymi 
załącznikami zostaną złożone w terminie i spełnią kryteria wskazane w ogłoszeniu. 

Wnioski o wpis przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu, niekompletne, bądź złożone  
w ramach innego niż działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020, 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 

http://www.rpo.opolskie.pl/
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Wykaz kandydatów na ekspertów zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl.   

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Przyjmowania, Departament Koordynacji 
Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod nr. tel.: (077) 54-16-
208, (077) 54-16-247. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogłoszenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu 
województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020. 

http://www.rpo.opolskie.pl/

