
 

 

 

 
Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   
  

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

 

informuje 

 

 

o możliwości składania wniosków kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji, 

która zostanie powołana w celu wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność (RLKS)  
 

 

I. Termin składania wniosków: 
 

od 9 listopada 2015r. do 27 listopada 2015r. 

 

 

II. Miejsce i tryb składania wniosków: 

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, V piętro, 

sektor C, pokój 5.02, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Złożenie aplikacji potwierdza się na jego kopii. Dokumenty aplikacyjne można również przesłać 

pocztą w zamkniętej kopercie na ww. adres. Dokumenty należy składać z dopiskiem: „Wniosek 

o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RLKS”. W przypadku przesłania ofert 

za pośrednictwem poczty, o terminie decyduje data stempla pocztowego. Wnioski złożone po 

terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 
 

III.  Minimalne wymagania jakie musi spełniać kandydat na eksperta: 

Kandydat na eksperta zobowiązany jest do: 

1. złożenia wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RLKS 

stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia 

Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność; 

2. złożenia dokumentów potwierdzających, iż posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub 

wymagane uprawnienia w dziedzinie  objętej:  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności 

LEADER, Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim w zakresie wskazanym  

w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego (Dz.U. poz. 1358),. Kandydat na eksperta musi spełniać także pozostałe warunki, o 

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  2087/74/V/2015                            
z dn. 03.11.2015 r. 



 

 

 

 
Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   
  

 

których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia 

Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju  lokalnego kierowanego 

przez społeczność. 

IV. Informacje dodatkowe:   

Regulamin, o którym mowa w pkt. III.1 dostępny jest poniżej. 

Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j. z późn. zm.).   

Wykaz kandydatów na ekspertów umieszczony będzie na stronach internetowych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego –  www.prow.slaskie.pl, www.slaskie.pl  

oraz www.rybactwo.slaskie.pl  

Załączniki: 

I. Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu 

kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (RLKS)  

II. Załącznik Nr 1  - Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach 

wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)  

III.  Załącznik Nr 2 - Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej Wnioski o wpis 

do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RLKS  

IV.  Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność zamieszony został wraz z ogłoszeniem konkursu na wybór strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

 

 

Wszelkie niezbędne informacje udzielane są w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pokoje 5.13, 5.16, 5.19, 543, w godzinach od 8:00 

do 15:00 oraz pod numerami telefonów: (32) 77-40-502, (32) 77-40-516, (32) 77-40-543. 

http://www.prow.slaskie.pl/
http://www.slaskie.pl/
http://www.rybactwo.slaskie.pl/

