
 

 

Interpretacja zapisów Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów  na 

ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 przewiduje możliwość dokonywania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie 

projektów składanych w ramach ogłaszanych naborów przy udziale ekspertów. Ekspertem jest osoba, 

z którą Instytucja Organizująca Konkurs zawarła umowę dotyczącą udziału w wyborze projektów. 

Eksperci nie są pracownikami Instytucji Organizującej Konkurs. Posiadają wiedzę, umiejętności, 

doświadczenia lub wymagane uprawnienia w działaniu/poddziałaniu RPO WO 2014-2020/dziedzinie, 

w ramach której dokonywany jest wybór projektów w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w 

programie wsparcie. Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów na ekspertów wpisanych do Wykazu 

kandydatów na ekspertów w ramach RPO WO 2014-2020. Tryb i sposób wyboru kandydatów na 

ekspertów określa Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów 

oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. Przedmiotowy regulamin określa również działania/poddziałania RPO 

WO 2014-2020, w ramach których istnieje możliwość ubiegania się o ujęcie w Wykazie kandydatów na 

ekspertów. Jednocześnie zgodnie z §13 wspomnianego regulaminu „…W przypadku gdy kandydat na 

eksperta ujęty już w wykazie w ramach jednego działania/poddziałania posiada wiedzę, umiejętności, 

doświadczenie zawodowe (minimum 1-roczne) lub uprawnienia w dziedzinie/obszarze, która obejmuje 

jednocześnie inne działania/poddziałania, IZ RPO WO 2014-2020 może ująć tę osobę w wykazie w 

ramach wszystkich tych działań/poddziałań…”. Przywołane uprawnienie IZ nie musi być poprzedzone 

ogłoszeniem naboru na ekspertów i złożeniem wniosku rozpatrywanego przez Komisję kwalifikacyjną 

ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020, 

wymaga jednak zgody kandydata na eksperta. W tym celu IZ RPO WO 2014-2020 wystosowuje na adres 

poczty elektronicznej wskazanej w Wykazie kandydatów na ekspertów stosowne zapytanie o 

wyrażenie zgody na ujęcie w wykazie w ramach działań/poddziałań osi priorytetowej XII Wsparcie w 

ramach REACT-EU w województwie opolskim: 

działanie 12.1 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT-EU,  



poddziałanie 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU, 

poddziałanie 12.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w 

ramach REACT-EU  

działanie 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie 

skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu. 

Ze względu na fakt, iż wprowadzone działania/ poddziałania osi XII finansowane ze środków REACT-EU 

obejmują ten sam zakres interwencji, co środki standardowe aktualnie dostępne w RPO WO 2014-2020 

odpowiednio: 

 działanie 12.1 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT-EU odpowiada 

poddziałaniu 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, 

 poddziałanie 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU 

odpowiada poddziałaniu 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  

 poddziałanie 12.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej 

w ramach REACT-EU odpowiada poddziałaniu 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach 

publicznych Aglomeracji Opolskiej, 

 działanie 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym 

niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu odpowiada 

poddziałaniu 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu. 

IZ RPO WO 2014-2020 ujmie ekspertów z Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WO 2014-

2020 z działań / poddziałań o tym samym zakresie interwencji co działania/ poddziałania realizowane 

już w ramach RPO WO 2014-2020. 

 


