
Zał. 1 do Uchwały nr 1019/19 z dn. 4 września 2019 roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

A B C D

Lp. Kandydat  (imię i nazwisko) Dziedzina ekspercka Adres poczty e-mail

1 Alejziak Wiesław

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

2. Branża targowo-kongresowa 

wieslaw.alejziak@awf.krakow.pl

2 Barski Jarosław

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Turystyka zdrowotna I prozdrowotna

jbarski@sum.edu.pl

3 Brodziak Agnieszka
1. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

2. Branża targowo-kongresowa 
agnieszka.brodziak81@gmail.com 

4 Buczek Marcin

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze 

buczak_marcin@yahoo.com

5 Chabiera Stefan

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie informacyjno - komunikacyjne

stefan@chabiera.pl

6 Drożdż Andrzej

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zasobooszczędne budownictwo

2. Zrównoważony rozwój energetyczny 

adinvest@wp.pl

7 Frankowski Rafał

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie informacyjno - komunikacyjne

rafal.frankowski@gmail.com

8 Gałązka Tomasz

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zasobooszczędne budownictwo

2. Zrównoważony rozwój energetyczny 

t.galazka@wp.pl

9 Jedrzejowska - Szypułka Halina

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

Hjs13@wp.pl

10 Kaszycki Zbigniew

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zrównoważony rozwój energetyczny (B+R)

2. Zasobooszczędne budownictwo (B+R) 

oraz w pozostałych dziedzinach tj.:             

- Efektywność energetyczna

- Tereny inwestycyjne

- Gospodarka wodno-ściekowa

- Gospodarka odpadami (w tym wyliczanie rekompensat)

- Zarządzanie kryzysowe (ochrona przeciwpowodziowa)

- Ocena oddziaływania na środowisko

- Technologie dla ochrony środowiska

- Bioróżnorodność przyrodnicza                                                      

oraz w pozostałych dziedzinach tj.:            

  - ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do 

sektora MŚP)

mistrzu373@wp.pl

11 Knefel Monika

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1.Turystyka zdrowotna i prozdrowotna (B+R)   

oraz w pozostałych dziedzinach tj.:            

 - Innowacje i transfer technologii / działalność B+R  

- Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

- Otoczenie biznesu, Profesjonalizacja IOB

monika.knefel@gmail.com

12 Kochanowicz Danuta

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zrównoważony rozwój energetyczny

dkochanowicz@vp.pl 

13 Kotecki Marek

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie informacyjno - komunikacyjne

Ma_kotecki@o2.pl

14 Kozłyk Jarosław

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zrównoważony rozwój energetyczny 

oraz w pozostałych dziedzinach tj.:                                                                                                     

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP)

jarek@e-esc.pl 

15 Misiak Jeremiasz

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Branża targowo - kongresowa   (B+R)      

oraz w pozostałych dziedzinach tj.:                                                        

- Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

- Dziedzictwo kulturowe

- Polityka społeczna

- Infrastruktura edukacyjna

- Rewitalizacja i infrastruktura społeczna                                             

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP)

jeremiasz.misiak@gmail.com

16 Patla Krzysztof

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie informacyjno - komunikacyjne

krzysztof.patla@hotmail.com

17 Ryniec Agnieszka

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna 

marceppan@wp.pl 

Wykaz Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z 
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18 Stando Mirosław

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie informacyjno - komunikacyjne

miroslaw.stando@vp.pl 

19 Stefanowski Radosław

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie informacyjno - komunikacyjne

radek.stefanowski@gmail.com

20 Szyda Adam
1. Zasobooszczędne budownictwo

2. Zrównoważony rozwój energetyczny 
adam.szyda@p.lodz.pl

21 Urban Marcin

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zrównoważony rozwój energetyczny

marcinurb@gmail.com

22 Waśniowska Barbara

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zrównoważony rozwój energetyczny (B+R)

2. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo (B+R) 

3. Zasobooszczędne budownictwo Efektywność 

energetyczna (B+R)

oraz w pozostałych dziedzinach tj.: 

-Efektywność energetyczna 

-Wytwarzanie energii elektrycznej (mikrokogeneracji, 

kogeneracji, trigeneracji)

- Wytwarzanie i dystrybucja energii z OZE

- Analiza finansowa i ekonomiczna (w gospodarce odpadami 

i transporcie)

- Ocena oddziaływania na środowisko

- Pomoc publiczna

- Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

- Zasobooszczędne budownictwo

- Zrównoważony rozwój energetyczny

- Innowacje i transfer technologii / działalność B+R  

- Technologie dla ochrony środowiska

- Otoczenie biznesu, Profesjonalizacja IOB

- Tereny inwestycyjne

- Infrastruktura drogowa

- Dziedzictwo kulturowe

- Gospodarka odpadami (w tym wyliczanie rekompensat)

- Bioróżnorodność przyrodnicza

- Gospodarka wodno-ściekowa                                                         

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP)

bwasniowska@interia.pl

23 Zimakowski Dominik

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1.Technologie informacyjno - komunikacyjne

dominik.zimakowski@gmail.com

24 Andrejuk Anna 

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna             

2. Branża Targowo - kongresowa

aandre7@wp.pl

25 Kozik Daminik

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Przemysł metalowo - odlewniczy

mechatron1@wp.pl

26 Paczocha Jerzy

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie informacyjno - komunikacyjne

oraz w pozostałych dziedzinach tj.: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP)

j.paczocha@onet.pl

27 Gołąbek Milena 

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

oraz w pozostałych dziedzinach tj.: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP)

m.golobek@ocrg.opolskie.pl

28 Adamska Małgorzata

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna 

2. Branża targowo -kongresowa

g.adamska@interia.pl

29 Lutwin Edyta

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zasobooszczędne budownictwo

2. Zrównoważony rozwój energetyczny 

ewenecja@vp.pl

30 Plata - Sylwesiuk Beata

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zasobooszczędne budownictwo

2. Zrównoważony rozwój energetyczny 

Beapolgda@wp.pl

31 Wieczorek Andrzej 

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Przemysł metalowo - odlewniczy

oraz w pozostałych dziedzinach tj.: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP)

andrzej.n.wieczorek@interia.pl

32 Lesicki Maciej 

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1.Turystyka zdrowotna I prozdrowotna

2. Technologie informacyjno - komunikacyjne

3. Branża Targowo - kongresowa

maciej.lesicki@op.pl
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33 Zapał Mateusz

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie informacyjno - komunikacyjne 

oraz w pozostałych dziedzinach tj.: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP)      

mateusz.zapal86@gmail.com

34 Aleksiejuk Mikołaj

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie informacyjno - komunikacyjne (B+R)   

oraz w pozostałych dziedzinach tj.: 

- Innowacje i transfer technologii / działalność B+R  

- Infrastruktura edukacyjna

- Otoczenie biznesu, Profesjonalizacja IOB                                      

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP)

maleks@wit.edu.pl

35 Węglowski Marek

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Przemysł metalowo - odlewniczy

marek.weglowski@is.gliwice.pl

36 Trela Mariusz

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zasobooszczędne budownictwo

2. Zrównoważony rozwój energetyczny 

mantrela@poczta.onet.pl

37 Królczyk Jolanta

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Przemysł Metalowo - odlewniczy,

2. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

jolantakrolczyk@wp.pl

38 Grajda Piotr

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zrównoważnony rozwój energetyczny

piotr.grajda@gmail.com

39 Lipka Roman

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zasobooszczędne budownictwo

2. Zrównoważony rozwój energetyczny 

roman_lipka@o2.pl

40 Wagner - Wieczorek Agata

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie informacyjno - komunikacyjne

agata.wagner@gmail.com

41 Kryzia Dominik

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zrównoważony rozwój energetyczny 

kryzia@min-pan.krakow.pl

42 Królczyk Grzegorz

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Przemysł metalowo - odlewniczy

2. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze 

grzegorz.krolczyk@wp.pl

43 Skuza Barbara

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Branża targowo - kongresowa

2. Zrównoważony rozwój energetyczny 

b.skuza@ujk.edu.pl

44 Dubel Anna

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zasobooszczędne budownictwo

2. Zrównoważony rozwój energetyczny 

oraz w pozostałych dziedzinach tj.: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP)    

adubel@zarz.agh.edu.pl

45 Krechowicz Maria Rozalia

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zasobooszczędne budownictwo

maria.krechowicz@gmail.com

46 Łanica Agata

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

a.lanica@ocrg.opolskie.pl

47 Żuchowska-Kotlarz Emilia 

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Przemysł metalowo - odlewniczy

zuchowska.emila@wp.pl

48 Pawelec Piotr

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zrównoważony rozwój energetyczny

piotr.pawelec@ide-a.pl

49 Pienio Adam

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Przemysł metalowo - odlewniczy

2. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze 

3. Zasobooszczędne Budownictwo,

4. Technologie Informacyjno - komunikacyjne,

5. Branża Targowo - kongresowa,

6. Zrównowazony rozwój energetyczny

7. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna 

adampienio@gmail.com

50 Grajda Tomasz

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Przemysł metalowo - odlewniczy

2. Zasobooszczędne Budownictwo,

3. Technologie Informacyjno - komunikacyjne,

4. Zrównowazony rozwój energetyczny

grajdatomasz@gmail.com
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51 Manowski Andrzej 

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie Informacyjno - komunikacyjne (B+R)

2. Branża Targowo - kongresowa (B+R) 

3. Zrównowazony rozwój energetyczny (B+R)

4. Zasobooszczędne Budownictwo (B+R)     

oraz w pozostałych dziedzinach tj.:                          

 - Efektywność energetyczna.

- Wytwarzanie i dystrybucja energii z OZE.

- Ocena oddziaływania na środowisko.

- Pomoc publiczna

- Zasobooszczędne budownictwo,

- Turystyka zdrowotna i prozdrowotna,

- Technologie informacyjno-komunikacyjne,

- Branża targowo-kongresowa,

- Zrównoważony rozwój energetyczny.

- Innowacje i transfer technologii / działalność B+R  

- Technologie dla ochrony środowiska.

- Otoczenie biznesu, Profesjonalizacja IOB.

- Dziedzictwo kulturowe.

- Polityka społeczna

- Rewitalizacja i infrastruktura społeczna.

- Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego

- Infrastruktura edukacyjna                                                                                                           

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP)

amanowski@op.pl

52 Wiktorowicz Andrzej 

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zrównowazony rozwój energetyczny

andrej_82@wp.pl

53 Majka Michał

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zasobooszczedne Budownictwo

2. Zrównoważony rozwój energetyczny 

michal.majka@gmail.com

54 Oleksowicz Selim 

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Przemysł metalowo - odlewniczy

2. Zrównoważony rozwój energetyczny

soleksowicz@gmail.com

55 Olczak Piotr

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Zrównoważony rozwój energetyczny 

piotrolczak@hotmail.com

56 Owczarek Mariusz

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie informacyjno - komunikacyjne

oraz w pozostałych dziedzinach tj.:   

- Infrastruktura edukacyjna

- Innowacje i transfer technologii / działalnośc B+R

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP) 

owczarek.mw@gmail.com

57 Suskiewicz Marian 

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Technologie informacyjno - komunikacyjne

mtsuskiewicz@gmail.com 

58 Szałatkiewicz Jakub 

Ekspert w zakresie prac badawczo-rozwojowych 

w następujących dziedzinach: 

1. Przemysł metalowo - odlewniczy

2. Zrównowazony rozwój energetyczny

3. Zasobooszczędne Budownictwo,

4. Technologie Informacyjno - komunikacyjne,

Jakub.szalatkiewicz@gmail.com

59

 Zbigniew Lankiewicz  

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Zasobooszczędne budownictwo

- Tereny inwestycyjne

- Turystyka zdrowotna i prozdrowotna Zbigniew.lankiewicz@gmail.com

60

 Anita Jolanta Wardzyk-Kulińska  

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Turystyka zdrowotna i prozdrowotna 

- Ochrona zdrowia i jej infrastruktura Anita.wardzyk@wp.pl

61

Arkadiusz Kuliński 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Turystyka zdrowotna i prozdrowotna 

- Ochrona zdrowia i jej infrastruktura akqla@poczta.fm

62

Ewa Joanna Momot 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Ochrona zdrowia i jej infrastruktura

- Turystyka zdrowotna i prozdrowotna ejk@autograf.pl

63 Julian Kołodziej 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Zasobooszczędne budownictwo

- Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

- Tereny inwestycyjne

- Dziedzictwo kulturowe

- Infrastruktura drogowa

- Transport i Infrastruktura transportowa.

- Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego

- Infrastruktura edukacyjna

- Rewitalizacja i Infrastruktura społeczna ekspertjkolodziej@gmail.com

64 Jaromir Gorczyca 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Analiza finansowa i ekonomiczna (w gospodarce odpadami 

i transporcie).

- Innowacje i transfer technologii / działalność B+R  

- Otoczenie biznesu, Profesjonalizacja IOB. jaromirgorczyca@gmail.com

65 Mariusz Bogucki 
Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Technologie informacyjno-komunikacyjne mariusz@bogucki.opole.pl
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66 Arkadiusz Adam Danik 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Transport i infrastruktura transportowa

- Technologie informacyjno-komunikacyjne 

- Innowacje i transfer technologii / działalność B+R  

- Tabor i infrastruktura kolejowa

- Infrastruktura transportu publicznego (w tym wyliczanie 

rekompensat) arkadiusz.danik@gmail.com

67

Leszek Zelek 

 Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Polityka społeczna,

- Rewitalizacja i infrastruktura społeczna leszekzelek@o2.pl

68

Katarzyna Milena Tupaj

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Pomoc publiczna

-  Technologie Informacyjno- Komunikacyjne

-  Otoczenie biznesu, Profesjonalizacja IOB.

 - Polityka społeczna

-  Ochrona zdrowia i jej infrastruktura katarzyna.tupaj@wp.pl

69

Magdalena Krawczyk 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Technologie informacyjno-komunikacyjne

-  Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze mkrawczyk@onet.eu  

70

Przemysław Krawczyk 

 Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Branża targowo kongresowa

-  Infrastruktura edukacyjna

-  Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze p.krawczyk@poczta.onet.eu

71

Konrad Młynarczyk 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Rewitalizacja i Infrastruktura społeczna

-  Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego kon.mly@gmail.com

72 Tomasz Cisek 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Technologie informacyjno-komunikacyjne

-  Branża targowo-kongresowa

 - Innowacje i transfer technologii / działalność B+R  

 - Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego

 - Gospodarka wodno-ściekowa

 - Polityka społeczna

 - Rewitalizacja i infrastruktura społeczna.

 - Otoczenie biznesu, Profesjonalizacja IOB                      

 - Tereny inwestycyjne cisekt@go2.pl

73 Aneta Mariola Gocek 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Efektywność energetyczna

 - Wytwarzanie i dystrybucja energii z OZE

-  Innowacje i transfer technologii / działalność B+R  

 - Zrównoważony rozwój energetyczny

 - Wytwarzanie energii elektrycznej (mikrokogeneracji, 

kogeneracji, trigeneracji)

 - Ciepłownictwo (w tym wyliczanie rekompensat) agocek@o2.pl

74 Marek Derski 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Analiza finansowa i ekonomiczna (w gospodarce odpadami 

i transporcie).

- Ocena oddziaływania na środowisko.

- Pomoc publiczna

- Branża targowo-kongresowa,

-  Innowacje i transfer technologii / działalność B+R  

 - Technologie dla ochrony środowiska.

 - Otoczenie biznesu, Profesjonalizacja IOB.

 - Tereny inwestycyjne.

 - Gospodarka wodno-ściekowa.

 - Bioróżnorodność przyrodnicza.

 - Rewitalizacja i infrastruktura społeczna.

 - Ochrona zdrowia i jej infrastruktura

-  Infrastruktura edukacyjna.

 - Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego

-  Efektywność energetyczna.

-  Wytwarzanie i dystrybucja energii z OZE.

-  Infrastruktura transportu publicznego (w tym wyliczanie 

rekompensat) Marrek4@interia.pl

75 Arkadiusz Tyrkin 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Efektywność energetyczna

- Wytwarzanie i dystrybucja energii z OZE

- Analiza finansowa i ekonomiczna (w gospodarce odpadami 

i transporcie).

- Ocena oddziaływania na środowisko

- Pomoc publiczna

- Zasobooszczędne budownictwo

- Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

- Zrównoważony rozwój energetyczny

- Innowacje i transfer technologii / działalność B+R  

- Technologie dla ochrony środowiska

- Tereny inwestycyjne

- Gospodarka wodno-ściekowa

- Gospodarka odpadami (w tym wyliczanie rekompensat)

- Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego

- Bioróżnorodność przyrodnicza

- Zarządzanie kryzysowe (ochrona przeciwpowodziowa)

- Polityka społeczna

- Ochrona zdrowia i jej infrastruktura

- Rewitalizacja i infrastruktura społeczna

- Infrastruktura edukacyjna

- Dziedzictwo kulturowe aru.79@wp.pl

76 Anna Daria Borowska 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Dziedzictwo kulturowe annabor@mp.pl

77 Renata Kodym 

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- Rewitalizacja i infrastruktura społeczna

- Dziedzictwo kulturowe Renata.kodym@gmail.com
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78 Marta Kaliciak-Gebauer

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP) martakaliciak@o2.pl

79 Monika Pepłowska

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP) monika@meeri.pl

80 Dominika Matuszewska

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP) dominika.matuszewska@gmail.com

81 Bianka Zdanowicz

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP) Blanka.p-z@tlen.pl

82 Joanna Jarosz

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP) jjarosz@vip.onet.pl

83 Katarzyna Gowska

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP) kgdowska@zarz.agh.edu.pl

84 Lidia Jabłóńska

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP) lidia.jablonska2delta-iso.pl

85 Alina Skrzyńska

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP) alina.skrzynska@wp.pl

86 Agnieszka Pienio

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP) agnieszka-pienio@wp.pl

87 Dariusz Bartula

Ekspert w następujących dziedzinach: 

- ocenia projektów gospodarczych (skierowanych do sektora 

MŚP) dariusz.bartula@gmail.com
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