ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTA OCENY EKSPERTÓW
Karta oceny kandydata na eksperta ds. weryfikacji zmian technicznych zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji projektów w ramach Programu
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (zgodnie z art. 68a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2020 poz. 818 z późn. zm.).
I.
Imię:

Dane kandydata(tki)

Nazwisko:
Dziedzina:



I. Wykonalność infrastruktury drogowej
II. Wykonalność infrastruktury w projektach w ramach:
− 1. osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”
− 2. osi priorytetowej w ramach celu „Rozwój
transportu multimodalnego”
− 3. osi priorytetowej „Rozwój edukacji transgranicznej
i uczenia się przez całe życie”



II.
Weryfikacja formalna
II.1. Czy wniosek przesłano w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze?
(proszę zaznaczyć właściwe, a w przypadku jego przesłania po terminie o jego wskazanie w kolumnie uwagi jego daty wpływu do WST).
Kryterium
TAK
NIE
Ekspert(tka) złożył(a) wniosek elektronicznie na adres kontakt@plsk.eu w terminie do dnia
10.06.2021 r.
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UWAGI

II.2. Czy złożony przez kandydata(kę) wniosek spełnia warunki określone w § 4 Regulaminu wyboru i współpracy z ekspertami ds. weryfikacji zmian
technicznych zgłaszanych przez beneficjantów na etapie realizacji projektów w ramach programu?
(należy zaznaczyć właściwe, a w przypadku niespełnienia któregoś z warunków o jego wskazanie w kolumnie uwagi).
Kryterium
Ekspert(tka) złożył(a) Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów zgodnie ze
wzorem w załączniku nr 1 do Regulaminu
Ekspert(tka) złożył(a) kwestionariusz osobowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku
nr 1.1. do Regulaminu

TAK

NIE









Ekspert(tka) złożył(a) podpisane oświadczenie w sprawie spełnienia warunków, o których mowa
w § 3 ust. 1, sporządzone według wzoru określonego jako załącznik nr 1.2. do Regulaminu





Ekspert(tka) przedłożył(a) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CPE,
sporządzone według wzoru określonego jako załącznik nr 1.3. do Regulaminu





UWAGI

II.2. Czy kandydat(ka) spełnia warunki określone w § 3 Regulaminu?
(należy zaznaczyć właściwe, a w przypadku niespełnienia któregoś z warunków o jego wskazanie w kolumnie „Uwagi”).
TAK
NIE
Kryterium
Ekspert(tka) zna język polski lub słowacki (jaki?) na poziomie min. C1





Ekspert(tka) posiada wykształcenie wyższe (co najmniej magisterskie) techniczne w zakresie
budownictwa (lub kierunki pokrewne)





Ekspert(tka) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wybranej dziedzinie w
okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia wniosku





Ekspert(tka) korzysta z pełni praw publicznych





Ekspert(tka) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
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UWAGI

Ekspert(tka) nie został(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
za przestępstwo skarbowe (spełnienie warunku - zaznacz odpowiedzi TAK)









Ekspert(tka) nie uczestniczy we wdrażaniu programu poprzez realizację zadań instytucji

programowych tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, Instytucji Audytowej,
Instytucji Certyfikującej, Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Regionalnych Punktów
Kontaktowych, Kontrolerów Narodowych, Komitetu Monitorującego (spełnienie warunku
- zaznacz odpowiedzi TAK)

W przypadku zaznaczenia co najmniej jednej pozycji w kolumnie NIE w części dotyczącej weryfikacji formalnej, wniosek kandydata(tki) pozostaje bez
rozpatrzenia.
III.
Oceny dokonał/a
Imię i nazwisko oceniającego 1:

Imię i nazwisko oceniającego 2:

Data i podpis:

Data i podpis:

IV.
Ocenę zatwierdził/a
Imię i nazwisko:
Data i podpis:
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