
  

 

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. 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. Wprowadzone do RPO WO 2014-2020 działanie 14.1 Opolskie 

solidarne z Ukrainą w ramach nowej osi priorytetowej  XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w 

wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju obejmuje ten sam zakres interwencji, 

tj. Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym co 

działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach osi priorytetowej 

VIII Integracja społeczna. IZ wystosowuje do kandydatów na ekspertów w ramach działania 8.1 

Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych na adres poczty elektronicznej wskazany 

w Wykazie kandydatów na ekspertów stosowne zapytanie o wyrażenie zgody na ujęcie w wykazie w 

ramach działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą, osi priorytetowej XIV Wsparcie osób uciekających 

z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju.  



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

2014-2020 do działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą o tym samym zakresie interwencji co 

działanie 8.1  Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych realizowane już w ramach 

RPO WO 2014-2020.  

 


