Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW1
Ja, niżej podpisany (-a) wnioskuję o wpisanie mnie do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów
zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Wykaz)
DZIEDZINA/ASPEKT, Nr.
w ramach którego kandydat składa
wniosek o wpis do Wykazu
(zgodnie z Zał. nr 1 do Regulaminu
naboru ekspertów)2

1. DANE PERSONALNE

Imię (imiona) i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Numer ewidencyjny PESEL

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji3

NIP4

Seria i numer dowodu osobistego
oraz nazwa organu wydającego

Telefon kontaktowy

E-mail

1

Wypełnić elektronicznie lub pisemnie drukowanymi literami.
Kandydat na eksperta w jednym kwestionariuszu może wskazać tylko jedną dziedzinę/aspekt. W przypadku wybrania większej liczby
dziedzin/aspektów, w ramach których kandydat składa wniosek o wpis do Wykazu, należy wypełnić osobny kwestionariusz dla każdej
dziedziny/aspektu.
3 Wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania.
4 Wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą.
2

Aktualne miejsce pracy

2. WYKSZTAŁCENIE
w dziedzinie/aspekcie, w ramach którego kandydat składa wniosek o wpis do Wykazu 5
(w razie konieczności należy powielić poniższe rubryki)

Nazwa ukończonej
szkoły/uczelni

Nazwa wydziału
szkoły/uczelni

Rok ukończenia
szkoły/studiów

Kierunek/Specjalizacja

Uzyskany tytuł/stopień/rodzaj
dyplomu

Nabyta wiedza i umiejętności

3. WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE
(studia podyplomowe, studia doktoranckie itp.)

Rodzaj instytucji
organizującej kształcenie

Kierunek/Specjalizacja

Uzyskany tytuł/stopień/rodzaj
dyplomu

Nabyta wiedza i umiejętności

5

W przypadku wybrania większej liczby dziedzin/aspektów, w ramach których kandydat składa wniosek o wpis do Wykazu, należy wypełnić
osobny kwestionariusz dla każdej dziedziny/aspektu.

Zdobyte uprawnienia

4. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE6
w dziedzinie, w ramach której kandydat składa wniosek o wpis do Wykazu7
(w razie konieczności należy powielić poniższe rubryki)

Dziedzina
Okres zatrudnienia (od – do)

Miejsce pracy

Miejscowość

Zajmowane stanowisko

Zakres wykonywanych
zadań i czynności

5. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
w aspekcie8, w ramach którego kandydat składa wniosek o wpis do Wykazu 9
(w razie konieczności należy powielić poniższe rubryki)

Aspekt
Okres zatrudnienia (od – do)

Miejsce pracy

Miejscowość

6

Przypis regulowany zgodnie z wymogami ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów.
W przypadku wybrania większej liczby dziedzin, w ramach których kandydat składa wniosek o wpis do Wykazu, należy wypełnić osobny
kwestionariusz dla każdej dziedziny.
8 W przypadku wybrania większej liczby aspektów, w ramach których kandydat składa wniosek o wpis do Wykazu, należy wypełnić osobny
kwestionariusz dla każdego aspektu.
9 Należy wypełnić w przypadku kiedy kandydat wybierze jeden z aspektów, natomiast jeśli będzie składał wniosek wyłącznie w ramach
dziedziny, należy wypełnić tylko punkt 4.
7

Zajmowane stanowisko

Zakres wykonywanych
zadań i czynności

6. INFORMACJE DODATKOWE

Doświadczenie
w ocenie projektów
współfinansowanych ze
środków unijnych

Inne doświadczenia,
uprawnienia, umiejętności lub
praktyka
(kursy,
szkolenia,
dorobek naukowy, publikacje itp.)
uzasadniające ubieganie się o
wpis do Wykazu ze wskazaniem
jakiej dziedziny/aspektu dotyczą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182 ze zm.).
prawdziwość danych zawartych w
formularzu potwierdzam własnoręcznym
podpisem

…………………………, dnia …………..………… r.

……………………………………………………………
podpis kandydata

Do kwestionariusza załączam oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu naboru ekspertów oraz kopie
dokumentów potwierdzających informacje zawarte w punktach 2-6 kwestionariusza10.

10

Dokumentami poświadczającymi informacje zawarte w punktach 2-6 kwestionariusza są w szczególności: dyplomy, świadectwa pracy,
referencje, umowy o dzieło/zlecenie, zaświadczenia, certyfikaty, rekomendacje, wykazy projektów związanych z dziedziną/aspektem, przy
realizacji/przygotowaniu których kandydat brał udział ze wskazaniem pełnionej funkcji w danym projekcie.

