
 
 

Załącznik nr 4 

 

 

Szczegółowe wymagania wobec kandydatów na ekspertów ZIT BTOF 

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów ZIT BTOF może ubiegać się osoba, która 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. Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności i/lub wymagane 

uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do 

dofinansowania (wymagania wymienione w tabeli poniżej).  

6. Nie jest pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację RPO WK-P 2014-2020, pełniącej 

funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej ZIT BTOF, 

7. Posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej 

RPO WK-P 2014-2020 w ramach której dokonywana jest ocena projektu. 

8. Posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WK-P 2014-2020. 

9. Posiada znajomość Strategii ZIT BTOF w stopniu wystarczającym do oceny projektów 

realizowanych w ramach ZIT w perspektywie finansowej 2014-2020. 

10. Posiada ważny certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego dla 

osób uczestniczących w procesie wyboru projektów EFS – tylko w przypadku osób ubiegających 

się do oceny w ramach Poddziałań 8.4.3, 9.1.1, 9.1.2, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 RPO WK-P 2014-2020. 

Platforma Oceniających Projekty EFS znajduje się pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.  

11. Nie jest pracownikiem firmy konsultingowo-doradczej/ przedsiębiorcą, który przygotowuje 

wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020, przy czym jako pracownika należy 

rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy lub stosunku cywilno-prawnym 

12. Dokonywała oceny wniosków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Dziedzina RPO 
WK-P 2014-2020 
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ramach 
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Wymagania 

3.5.1 Termomodernizacja Ekspert ds. 

termomodernizacji 
• wykształcenie wyższe techniczne 

• min. 3 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu 

eksploatacji sieci, urządzeń lub instalacji  

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 

wydania opini w zakresie wszelkich działań 

związanych z termomodernizacją budynków i 

sporządzaniem świadectw charakterystyki 

energetycznej budynków, generacji rozproszonej, 

poprawiającej sprawność wytwarzania ciepła przez 

zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki 

wysokosprawnej Kogeneracji 

3.5.2 Gospodarka 

niskoemisyjna 

Ekspert ds. 

gospodarki 

niskoemisyjnej 

• wykształcenie wyższe 

• min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

gospodarki niskoemisyjnej 

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 

wydania opinii dotyczącej infrastruktury 



 
transportu publicznego, bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, infrastruktury pieszej i rowerowej 

4.6.1 Gospodarka wodno-

ściekowa 

Ekspert ds. 

gospodarki 

wodno-ściekowej 

• wykształcenie wyższe  

• min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej 

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 

wydania opinii dotyczącej gospodarki wodno-

ściekowej, oczyszczania ścieków oraz systemów 

wodociągowych  

4.6.2 Dziedzictwo 

kulturowe  

Ekspert ds. 

dziedzictwa 

kulturowego 

• wykształcenie wyższe  

• min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

dziedzictwa kulturowego (w ciągu ostatnich 5 lat) 

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 

wydania opinii w zakresie ochrony dziedzictwa 

kulturowego oraz ochrony zabytków 

4.6.3 Bioróżnorodność Ekspert ds. 

bioróżnorodności  
• wykształcenie wyższe  

• min. 2 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu 

ochrony bioróżnorodności przyrodniczej 

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 

wydania opinii w zakresie ochrony przyrody i 

różnorodności biologicznej, ekosystemów 

lądowych i wodnych, ochrony gatunków, tworzenia 

zielonej infrastruktury oraz  ochrony, regeneracji i 

zrównoważonego wykorzystania obszarów Natura 

2000  

6.4.1 Rewitalizacja Ekspert ds. 

rewitalizacji 
• wykształcenie wyższe  

• min. 2 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu 

planowania przestrzennego i rewitalizacji  

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 

wydania opinii w zakresie rewitalizacji, planowania 

zagospodarowania terenów, funkcjonowania 

przestrzeni miejskiej (architektonicznej, 

społecznej, ekonomicznej, kulturowej itp.), 

ożywiania zdegradowanych obszarów, które 

utraciły swoją pierwotną funkcję 

6.4.2 

6.4.3 

Infrastruktura 

edukacyjna 

Ekspert ds. 

infrastruktury 

edukacyjnej 

• wykształcenie wyższe  

• min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

infrastruktury edukacyjnej 

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 

wydania opinii dotyczącej infrastruktury 

edukacyjnej (przedszkola, szkoły) 

8.4.3 Rynek pracy Ekspert ds. 

organizacji opieki 

nad dziećmi do lat 

3 

• wykształcenie wyższe  

• min. 2 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu 

usług dotyczących organizacji opieki nad dzieckiem 

w wieku do lat 3 

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 

wydania opinii w zakresie systemu opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

9.1.1 Włączenie 

społeczne/aktywna 

integracja 

Ekspert ds. 

aktywnej 

integracji 

• wykształcenie wyższe  

• min. 3 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu 

integracji osób i rodzin wykluczonych bądź 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz reintegracji i rehabilitacji 

społeczno-zawodowej 

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 



 
wydania opinii w zakresie wykluczenia 

społecznego, w tym problemu ubóstwa, systemu 

pomocy społecznej, aktywizacji, reintegracji i 

rehabilitacji społeczno-zawodowej, 

9.1.2 Usługi opiekuńcze  Ekspert ds. usług 

społecznych 
• wykształcenie wyższe  

• min. 3 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu 

usług społecznych (w tym w szczególności 

skierowanych do osób starszych, 

niesamodzielnych, niepełnosprawnych) 

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 

wydania opinii w zakresie systemu pomocy 

społecznej, deinstytucjonalizacji usług społecznych, 

rozwoju wsparcia dziennego i środowiskowych 

form pomocy i samopomocy, mieszkalnictwa 

wspomaganego/terminowego 

10.1.1 Kształcenie  Ekspert ds. 

edukacji 

przedszkolnej 

• wykształcenie wyższe  

• min. 3 letnie doświadczenie zawodowe m.in. w 

ośrodkach wychowania przedszkolnego lub w 

innych instytucjach i organizacjach działających na 

rzecz edukacji przedszkolnej 

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 

przeprowadzenia analizy i wydania na tej 

podstawie opinii w zakresie konieczności 

tworzenia nowych miejsc przedszkolnych , 

doskonalenia umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w 

wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z 

niepełnosprawnościami, finansowania wychowania 

przedszkolnego i organizacji ośrodków 

wychowania przedszkolnego  

10.1.2 Kształcenie ogólne Ekspert ds. 

kształcenia 

ogólnego 

• wykształcenie wyższe  

• min. 3 letnie doświadczenie zawodowe m.in. w 

szkołach prowadzących kształcenie ogólne bądź 

innych instytucjach i organizacjach działających na 

rzecz kształcenia ogólnego 

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 

wydania opinii dotyczącej oceny  działań mających 

na celu lepsze przygotowanie uczniów do 

przyszłego zatrudnienia  poprzez podniesienie 

kompetencji kluczowych ( ICT, matematyczno-

przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, 

innowacyjności, pracy zespołowej) oraz rozwój 

postaw istotnych z punktu widzenia rynku pracy, 

doskonalenia umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli, kształcenia uczniów za 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

wsparcia ucznia młodszego, wykorzystania 

nauczania opartego na zasadzie eksperymentu 

10.1.3 Kształcenie 

zawodowe 

Ekspert ds. 

kształcenia 

zawodowego 

• wykształcenie wyższe  

• min. 3 letnie doświadczenie zawodowe m.in. w 

szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub 

w innych instytucjach i organizacjach działających 

na rzecz szkolnictwa zawodowego  

• specjalistyczna wiedza i umiejętności niezbędne do 

wydania opinii w zakresie systemu oświaty, 



 
kształcenia zawodowego i/lub organizacji 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, organizacji 

kursów umiejętności zawodowych, potwierdzania 

kwalifikacji w zawodzie, praktycznej nauki zawodu, 

współpracy szkół z pracodawcami, 

przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


