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Załącznik nr 4  do 
Regulaminu Pracy Komisji Kwalifikacyjnej 

 

 

PROTOKÓŁ  

z posiedzenia prac komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów 

oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Opole, …………… 20…. r.  
 

 

 W dniu …………….. na stronie internetowej IZ RPO WO 2014-2020 zamieszczono 

ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających  projekty złożone  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  

2014-2020. 

 Termin składania wniosków upłynął w dniu: …………………. 

 

Oferty przesłało ……… osób. 

 

 Podczas weryfikacji formalnej przeprowadzonej przez Pracownika Referatu 

Przyjmowania EFRR/EFS  ……  wniosków zostało odrzuconych z powodu nie spełnienia przez 

osoby ubiegające się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów wymogów formalnych 

określonych w ogłoszeniu o naborze. Do rozpatrzenia pozostało ……… ofert. 

 

Komisja kwalifikacyjna w składzie:  

1) Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych (DPO) / Z-ca 

Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych (DPO) -  

Przewodniczący komisji; 

2) Kierownik Referatu Przyjmowania EFRR/EFS -  Członek komisji; 

3) Przedstawiciel departamentu odpowiadającego merytorycznie za 

działanie/poddziałanie/dziedzinę,  

w ramach którego/ej przeprowadza się nabór na kandydatów na ekspertów/ 
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przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej (w zależności od dziedziny, na jaką 

prowadzony jest nabór) - Członek komisji; 

4) Przedstawiciel Departamentu Finansów - Członek komisji;   

5) Pracownik Referatu Przyjmowania EFRR/EFS Departamentu Koordynacji Programów 

Operacyjnych (RP EFRR/EFS DPO) – Sekretarz; 

 

dokonała weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunków dotyczących wiedzy, 

umiejętności, doświadczenia zawodowego (minimum 1-rocznego) lub wymaganych 

uprawnień w działaniu/poddziałaniu/dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór 

projektów oraz posiadanej wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WO 2014-2020. 

Podczas weryfikacji przeprowadzonej przez komisję kwalifikacyjną …… wniosków zostało 

odrzuconych z powodu nie spełnienia przez osoby ubiegające się ujęcie w wykazie 

kandydatów na ekspertów wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze.  

Pozostałe osoby zostały wpisane na Wykaz kandydatów na ekspertów.  

 

Załączniki: 

1. Propozycja wykazu kandydatów na ekspertów (w podziale na działanie/poddziałania), 

przygotowana przez komisję kwalifikacyjną. 

2. Lista osób ubiegających się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów, którzy nie 

spełnili wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze. 

 

 

Protokołował/a:                                                                        Komisja kwalifikacyjna: 

…………………………….                                                                    ……………………………………. 

            …………………………………….. 

             …………………………………….. 

…………………………………….. 

 

 

 


