
 

 

1 

 

 

       

    

 

 

 
 

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów 

oraz prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów w zakresie wyboru strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Zarząd Województwa Śląskiego zwany dalej ZWŚ jest odpowiedzialny za nabór i ocenę 

wniosków o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

oraz zatwierdzenie listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju zwanych dalej LSR. 

2. Ocena i wybór LSR powinna być dokonywana między innymi przez ekspertów, o których 

mowa w art. 49 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwaną 

dalej Ustawą wdrożeniową, wyłonionych spośród osób wpisanych do Wykazu kandydatów 

na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

prowadzonego przez Województwo Śląskie1 zwanego dalej Wykazem. 

3. Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady powoływania kandydatów na ekspertów  

oraz prowadzenia Wykazu. 

4 .  Za organizację i przeprowadzenie naboru kandydatów na ekspertów odpowiedzialny jest 

ZWŚ. 

5. Warunkiem uzyskania przez daną osobę statusu kandydata na eksperta w ramach wyboru 

LSR jest uzyskanie pozytywnej oceny Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej wnioski o wpis 

do Wykazu kandydatów na ekspertów w zakresie wyboru strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność oraz jej wpis do Wykazu. 

6. Wykaz stanowi listę kandydatów na ekspertów biorących udział w procesie oceny i wyboru 

LSR. 

 

§ 2 

Wymagania dla kandydatów na ekspertów 

 

1. O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która łącznie 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) nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego 

                                                 
1Przy prowadzeniu Wykazu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 
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6) nie zasiada w Organach Lokalnej Grupy Działania z Województwa Śląskiego zwanej 

dalej LGD, nie jest jej członkiem oraz nie jest związana stosunkiem pracy z żadną 

LGD ubiegającą się o wybór LSR w Województwie Śląskim, 

7) 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), 

8) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności działania LEADER, Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego 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, 

9) spełnia inne warunki, które zostały określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów 

na ekspertów. 

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez 

kandydatów poprzez złożenie: 

1) Wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, stanowiącego Załącznik nr 1 

niniejszego Regulaminu wraz z  podpisem pod załączonymi do Wniosku 

oświadczeniami, 

2) Kopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących 

wykształcenia, 

3) Kopii dokumentów potwierdzających wiedzę, umiejętności, doświadczenie 

lub wymagane uprawnienia. 

 

 

§ 3 

Nabór kandydatów na ekspertów 

 

1. ZWŚ organizuje nabór kandydatów na ekspertów publikując na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwanego dalej UMWŚ  Ogłoszenie o naborze. 

2. Ogłoszenie o naborze zawiera przede wszystkim: 

1) zaproszenie do złożenia Wniosku, 

2) nazwę i adres instytucji ogłaszającej nabór kandydatów na ekspertów, 

3) wymagania dla kandydatów na ekspertów, o których mowa w § 2ust.1, 

4) wzór Wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,  

5) termin, sposób i miejsce złożenia wniosku o wpis do Wykazu ( decyduje data wpływu 

do UMWŚ, w przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty o terminie 

decyduje data stempla pocztowego), 

6) wykaz dokumentów wymaganych od osób ubiegających się o status kandydatów 

na ekspertów. 

3. Dokumentacja złożona przez ubiegającego się o status kandydata na eksperta nie podlega 

zwrotowi. 
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§ 4 

Zasady weryfikacji kandydatów na ekspertów i wpis do Wykazu 
 

1. ZWŚ powołuje Komisję Kwalifikacyjną. 

2. Zasady i tryb pracy Komisji Kwalifikacyjnej określa Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej 

opiniującej wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zwany dalej Regulaminem 

Komisji stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

3. Po dokonaniu weryfikacji wniosków o wpisanie do Wykazu, Komisja Kwalifikacyjna 

sporządza listę kandydatów na ekspertów i przekazuje ją pod obrady ZWŚ. 

4. Decyzję o wpisie kandydatów na ekspertów do Wykazu podejmuje ZWŚ w drodze 

uchwały. 

5. Wykaz, zgodnie z art. 49 ust.11 Ustawy wdrożeniowej, zawiera następujące elementy: 

1) imię i nazwisko kandydata na eksperta; 

2) adres poczty elektronicznej kandydata na eksperta; 

3) wskazanie dziedziny, w której kandydat na eksperta zgłasza gotowość do oceny 

wniosków o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

6. Wykaz podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej UMWŚ. 

7. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych gromadzone są i przetwarzane 

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wpisu do Wykazu.  

8. Kandydaci mają prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich i uzupełniania. 

9. Kandydat na eksperta uzyskuje status eksperta w momencie zawarcia z UMWŚ umowy 

dotyczącej jego udziału w ocenie i wyborze LSR. 

 

§ 5 

Usunięcie kandydata z Wykazu 

 

1. ZWŚ podejmuje decyzję o usunięciu kandydata na eksperta z Wykazu w przypadku 

zaistnienia co najmniej  jednej z poniższych okoliczności: 

1) Niespełniania przez kandydata jednego z wymagań, o których mowa w § 2 ust.1pkt 2-

5, 

2) złożenia przez kandydata dokumentów aplikacyjnych niezgodnych z prawdą, 

3) zawarcia przez kandydata na eksperta umowy o pracę z UMWŚ lub LGD, 

bądź uzyskania członkostwa w LGD, 

4) złożenia przez kandydata na eksperta pisemnej prośby o wykreślenie z Wykazu, 

5) odmowy udziału kandydata na eksperta w ocenie i wyborze LSR bez uzasadnionych 

przyczyn lub utrudniania pracy Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność zwanej dalej Komisją, 

6) wycofania przez kandydata na eksperta zgody na umieszczanie jego danych 

osobowych w Wykazie, 

7) złożenia fałszywego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności względem 

podmiotu ubiegającego się o wybór LSR, będącego przedmiotem oceny, 

8) śmierci kandydata na eksperta, 

9) utracenia przez kandydata kwalifikacji w dziedzinach, które stanowiły podstawę 

uzyskania przez niego statusu kandydata na eksperta, 

10)  w przypadku powzięcia informacji o zaistnieniu innych niewymienionych powyżej 

okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji eksperta w sposób bezstronny 

lub rzetelny.  

2. Zmiany będące następstwem decyzji, o której mowa w ust.1, zatwierdza ZWŚ w formie 

Uchwały. 
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3. O fakcie usunięcia z Wykazu, z zastrzeżeniem ust.1 pkt  8, UMWŚ powiadamia 

niezwłocznie kandydata na eksperta. 

 

 
 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wpis do Wykazu w żaden sposób nie zapewnia kandydatowi na eksperta uczestnictwa 

w procesie oceny i wyboru LSR i nie może stanowić dla kandydata na eksperta podstawy 

do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Do udziału w posiedzeniu Komisji 

Konkursowej Eksperci będą wybierani losowo. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. 

 

§ 7 

Załączniki 

 

Wykaz załączników do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów 

oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność: 

 

1) Załącznik Nr 1 – Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach 

wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

2) Załącznik Nr 2 – Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej wnioski o wpis 

do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, 
 


