
 
 
 

 
 
 
 

Projekt  „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku z siedzibą ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, ogłasza 
nabór Kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków w związku z realizacją projektu 
„Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie 
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

Ilość stanowisk: 4 
 
Rodzaj zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie) 
 
Okres realizacji: kwiecień 2013 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku dopuszcza możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. 

Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem studiów wyższych, 
2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu oceny Wniosków  

o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz  
z załącznikami w ramach Działania 6.2 PO KL i/lub Poddziałania 8.1.2 PO KL i/lub udzielania 
dotacji w ramach środków Funduszu Pracy lub przeprowadzeniu oceny biznes planów, analiz  
i prognoz finansowych zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od daty złożenia Formularza 
aplikacyjnego, 

3. Korzystanie z pełni praw publicznych, 
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
5. Niekaralność za przestępstwa umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, 
6. Dyspozycyjność w okresie wykonywania czynności wynikających z Umowy. 

Wymagania dodatkowe: 

1. Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów z Działania 6.2 PO KL i/lub Poddziałania 
8.1.2 PO KL i/lub udzielania dotacji w ramach środków Funduszu Pracy. 

2. Mile widziana znajomość Zasad udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz 
uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL. 

3. Komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, samodyscyplina. 

 
Zakres zadań: 
 
Zadaniem Członka Komisji będzie udział w pracach Komisji Oceny Wniosków,  
o której mowa w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” 
dostępnym na stronie www.up.podlasie.pl w zakładce projektu, tj.: 

1) udział w pracach oraz wypełnianie zadań członka Komisji zgodnie z Regulaminem Komisji 
Oceny Wniosków stanowiącym załącznik nr 12 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie  
pt. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 

2) przeprowadzenie oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia 
pomostowego, złożonych przez Uczestników projektu „Działalność gospodarcza drogą do 
sukcesu”, wraz z załącznikami do wniosku, 



 

 

 
3) udział w wyłonieniu oraz sporządzeniu listy wniosków, uszeregowanych w kolejności od 

największej liczby uzyskanych punktów. 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. Formularz aplikacyjny kandydata na stanowisko Członka Komisji Oceny Wniosków  
w ramach projektu pn. "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu" zgodnie  
z Załącznikiem Nr 1. 

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe 
potwierdzone za zgodność z oryginałem pozostającym w posiadaniu kandydata na Członka 
Komisji Oceny Wniosków. 

3. Oświadczenie zainteresowanego o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do 
czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo 
skarbowe zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

4. Oświadczenie o zatrudnieniu na potrzeby projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” 
zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

5. Dokumenty wymienione w pkt. 1-4, z dopiskiem Oferta na stanowisko Członka Komisji Oceny 
Wniosków w  projekcie pn. "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu" należy składać 
osobiście w sekretariacie Urzędu p.209 lub przesłać pocztą pod adres: Wojewódzki Urząd Pracy 
w Białymstoku, 15-354 Białystok, ul. Pogodna 22 w terminie od 18 marca  
do 25 marca 2013r. do godz. 15:30. Za datę doręczenia dokumentów do Urzędu uważa się datę 
ich wpływu do Urzędu. 

6. Aplikacje kandydatów dostarczone do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą brane pod 
uwagę w procedurze naboru. 

7. O wynikach naboru Kandydaci zostaną poinformowani w formie pisemnej. 

Wynagrodzenie Członków Komisji Oceny Wniosków jest współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Inne informacje: 

Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania posiadanej wiedzy i doświadczenia 
kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków w trybie rozmowy kwalifikacyjnej.  

Wszelkie informacje związane z procesem naboru można uzyskać w Biurze Projektu,  
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz pod numerem telefonu: 85 74 97 223. 

Załączniki - wzory dokumentów do pobrania:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz aplikacyjny 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie kandydata na członka Komisji Oceny Wniosków 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zatrudnieniu na potrzeby projektu „Działalność gospodarcza 

drogą do sukcesu”  

 

 

 

Janina Mironowicz 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Białymstoku 


