Załącznik do Zarządzenia nr 33/18
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w dziedzinie RYNEK PRACY I ZATRUDNIENIE
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programem
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) zaprasza do składania wniosków o wpis
do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w dziedzinie ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY biorących udział w wyborze projektów do
dofinansowania:
I. Kandydatem na eksperta1 może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące
warunki:
1) korzysta z pełni praw publicznych;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za
umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
i innych samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego
oraz instytucji zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej
w województwie podkarpackim;
wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia2
w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany
wybór projektu tj.:

5) posiada

a) udokumentowane minimum 3-letnie3 doświadczenie zawodowe w obszarze
ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY lub udokumentowane praktyczne doświadczenie
1

Kandydat na eksperta, o którym mowa w rozdziale 15a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. t.j.
z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).
2
Oznacza uprawnienia, które pozwalają na wykonywanie zawodu bądź świadczenia usług w dziedzinie
ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY ważne na dzień składania wniosku o wpis do Wykazu. Dokumentem
potwierdzającym posiadanie uprawnień jest odpowiedni dyplom / certyfikat / zaświadczenie itp.
Z zastrzeżeniem, że certyfikat ukończenia platformy e-learningowej w zakresie POKL, PO WER, RPO WP lub
innych programów operacyjnych nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień w ramach
dziedziny ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY.

w ocenie wniosków o dofinansowanie, finansowanych ze źródeł zewnętrznych np.
funduszy strukturalnych – dokonanie oceny co najmniej 20 wniosków w przeciągu
ostatnich 3 lat w dziedzinie ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY
oraz
b) udokumentowane wykształcenie wyższe, wiedzę i/lub umiejętności i uprawnienia
(np. wykształcenie kierunkowe, kursy, szkolenia, dorobek naukowy, publikacje,
itp.) w dziedzinie ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY.
II. Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój powinna złożyć wniosek (zgodnie ze wzorem
określonym w załączniku nr 1), który zawiera:
1) Część A: Formularz kwestionariusza osobowego;
2) Część B:
a) Oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych
w art. 68a ust. 3 pkt 1-3 ustawy wdrożeniowej;
b) Oświadczenie o braku powiązań z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego i innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
Województwa Podkarpackiego oraz IZ POWER i IP POWER w województwie
podkarpackim;
c) Zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na
umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów;
d) Oświadczenie dot. oceny wniosków w dziedzinie ZATRUDNIENIE I RYNEK
PRACY (opcjonalnie).
3) Część C: Kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków, o których mowa
w cz. I pkt 5.
III. Termin i miejsce składania wniosku:
Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym w terminie do 15 maja 2018 r. do
22 maja 2018 r. do godziny 15.30.
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Adama Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

3

3 lata oznacza 36 pełnych miesięcy. Okres doświadczenia wylicza się sumując okresy doświadczenia danego
rodzaju, licząc od początkowego terminu udziału danej osoby w realizacji umowy / zamówienia / zadania do
momentu, gdy ta osoba zakończyła w nim swój udział z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy doświadczenia
z różnych umów / zamówień / zadań nachodzą na siebie / pokrywają się w tym samym czasie, dla obliczenia
okresu doświadczenia okres ten jest liczony jednokrotnie.

Decyduje data wpływu dokumentów do WUP.
Dokumenty wymienione w cz. II należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem
lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego – za pomocą ePUAP (potwierdzeniem
złożenia dokumentu przez ePUAP będzie otrzymanie przez nadawcę urzędowego
poświadczenia odbioru).
Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „wniosek
o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach PO WER”.
Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie) nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane nadawcom.

IV. Informacje dodatkowe
Procedura naboru kandydatów na ekspertów obejmuje weryfikację formalno-merytoryczną :
 Przeprowadzana weryfikacja formalna wniosków obejmuje m.in. sprawdzenie czy
wniosek wpłynął w terminie, jest podpisany oraz czy kandydat wypełnił poprawnie
i podpisał kwestionariusz osobowy dla kandydata na eksperta.
 Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną są przekazywane do
weryfikacji merytorycznej.
 Weryfikacja merytoryczna wniosków obejmuje weryfikację merytoryczną polegającą
na sprawdzeniu dokumentów złożonych przez kandydata wraz z wnioskiem pod
kątem spełniania przez kandydata kryteriów określonych w cz. I pkt 5, zgodnie
z ogłoszeniem.
 Od negatywnego wyniku weryfikacji nie przysługuje środek odwoławczy.
 Wnioski wraz z dołączonymi kopiami dokumentów po zakończeniu procedury naboru
nie podlegają zwrotowi.
 Kandydaci na ekspertów biorący udział w naborze zostaną poinformowane
o wynikach naboru drogą e-mailową.
Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają
pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie:
 w Wydziale Wdrażania POWER pod numerem telefonu 17 74 70 651 lub
 w Wydziale Obsługi Programów Operacyjnych EFS pod numerem telefonu 17 74 32
858 lub
 w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem
telefonu 17 85 09 200 lub
 elektronicznie: wup@wup-rzeszow.pl lub rzwu@praca.gov.pl
V. Załączniki
1) Wzór wniosku o wpis do Wykazu wraz z załącznikami (część A-C);
2) Wzór Karty weryfikacji formalnej wniosku o wpis do Wykazu na ekspertów POWER
2014-2020 w dziedzinie Zatrudnienie i rynek pracy;

3) Wzór Karty weryfikacji merytorycznej wniosku o wpis do Wykazu na ekspertów POWER
2014-2020 w dziedzinie Zatrudnienie i rynek pracy;
4) Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.

