Załącznik do uchwały Nr 45/1600/15
Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego
z dnia 4 listopada 2015 r.

Sposób wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie
merytorycznej projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
RPO WK-P na lata 2014-2020

§ 1.
Niniejszy dokument określa sposób wynagradzania ekspertów uczestniczących:
1) w ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisji Oceny Projektów,
2) na etapie procedury odwoławczej,
3) w ocenie wniosków o dofinansowanie projektu na realizację których podpisano umowę
o dofinansowanie projektu
§ 2.
1. Ekspert za prawidłowo dokonaną ocenę jednego wniosku o dofinansowanie projektu (dalej:
wniosku) otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:
1) od 150,00 zł brutto do 400,00 zł brutto za ocenę jednego wniosku konkursowego oraz
pozakonkursowego,
2) od 150,00 zł brutto do 400,00 zł brutto za ocenę jednego wniosku przywróconego na
podstawie pozytywnego wyniku procedury odwoławczej,
3) od 150,00 zł brutto do 400,00 zł brutto za ocenę jednego wniosku o dofinansowanie projektu
na realizację, którego podpisano umowę o dofinansowanie projektu,
4) od 150,00 zł brutto do 400,00 zł brutto za ocenę protestu na etapie procedury odwoławczej
w zakresie funkcji opiniodawczo-doradczej.
2. Wysokość wynagrodzenia jaką otrzyma ekspert za prawidłowo dokonaną ocenę jednego wniosku
o dofinansowanie projektu jest niezależna od liczby posiedzeń.
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3. Wysokość stawki w danym konkursie ustalana będzie przez Instytucję Zarządzającą1 w formie
decyzji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu w chwili
zaproszenia kandydata na eksperta do oceny projektu.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość ustalenia stawki w kwocie przekraczającej
kwotę wynagrodzenia określoną w § 2. ust. 1. Przedmiotowa zmiana ustalana będzie każdorazowo
w formie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3.
1. Wysokość wynagrodzenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby prawidłowo ocenionych przez
danego eksperta wniosków przez stawkę, o której mowa w § 2 ust. 3.
2. Obliczenia wynagrodzenia dokonują pracownicy Biura ds. Koordynacji Procedur Oceny i Oceny
Dostępowej Projektów w Departamencie Wdrażania EFRR w oparciu o:
1) wykaz projektów przygotowanych przez Departament Wdrażania EFRR;
2) wykaz projektów przygotowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.
3. Przygotowanie wykazów z wykonanej pracy ekspertów dokonywane jest po zakończeniu danego
kwartału.
4. Wykaz który będzie stanowił podstawę do wystawienia przez eksperta rachunku/faktury VAT
do realizacji.

Załącznik:
Wzór Decyzji Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR w sprawie
ustalenia stawki wynagrodzenia dla eksperta oceniającego projekty zgłoszone do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020
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W formie wspólnej Decyzji Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Dyrektora Departamentu
Wdrażania EFRR w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla eksperta oceniającego projekty zgłoszone do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
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