UCHWALANR
ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
zdnia .ALfeAfe

2018 roku

zmieniajaca uchwat? nr 32/341/15 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyje.cia Regulaminu procedowania z ekspertami oraz
prowadzenia Wykazu kandydatow na ekspertow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa
(Dz. U. z 2018 r., poz. 913) oraz art. 68a ust. 1 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pozn. zm.) uchwala si§, co nast^puje:
§ 1. Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatow na ekspertow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 przyjejy uchwaly nr 32/341/15 Zarzadu
Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, zmieniony uchwata, nr 172/2317/17 Zarzadu
Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2017 roku oraz zmieniony uchwala, nr 216/2969/17 Zarzadu
Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 3 pazdziernika 2017 roku otrzymuje brzmienie jak zalacznik do niniejszej
uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si§ Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem 25 maja 2018 roku.

Zalacznik Nr 3 do Regulaminu procedowania
z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu
kandydatow na ekspertow w ramach
Regionafnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020

firm'? / nazwisko)

(miejscowosc i data)

Zgoda kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatow
na ekspertow oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta
w procesie tworzenia i prowadzenia wykazow kandydatow na ekspertow Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020

W zwiazku z art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1460 z pozn. zm.), wyrazam zgod§ na:
1) umieszczenie w Wykazie kandydatow na ekspertow oraz udost§pnienie na stronie internetowej
prowadzonej przez Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Lubuskiego moich danych osobowych,
obejmujacych:
a) imi§ i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
d) Os Priorytetowa/Dzialanie/obszar, w ramach ktorych petni§ funkcje_ kandydata na eksperta;
oraz
2) przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych przeze mnie w procesie tworzenia
i prowadzenia Wykazu kandydatow na ekspertow1 na potrzeby udzialu w wyborze projektow,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych} Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016
przez Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Lubuskiego z siedziba, w Zielonej Gorze (ul. Podgorna 7,
65-057 Zielona G6ra}J b^dacy administratorem danych osobowych kandydatow na ekspertow
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w rozumieniu ogolnego rozporzadzenia
o ochronie danych2.

podpis

1 Dotyczy danych osobowych ujawnionych przez eksperta w kwestionariuszach osobowych, oswiadczeniach, wnioskach
o aktualizacje_ danych osobowych etc.
2 Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewfidztwo Lubuskie - Urzad Marszalkowski Wojewodztwa
Lubuskiego z siedziba^w Zielonej Gorze, ul. Podgorna 7, 65-057 Zielona Gora,
2} kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@lubuskie.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane be_da^w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatow na ekspertow
w celu udzialu w wyborze projektow lub realizacji umowy zlecajacej dokonanie oceny projektu/opinii do projektu - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych be.dg_ wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisow prawa,
5} Pani/Pana dane osobowe przechowywane be.da_ przez okres 6 lat po zamknie_ciu Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020/zakoriczeniu realizacji ostatniej zawartej ^ Pania/Panem umowy zlecajacej dokonanie
oceny projektu/opinii do projektu, jesli umowa zostata zawarta,
6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administrator doste.pu do tresci swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunie_cia lub ograniczenia przeiwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7} podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac odmowa^
umieszczenia w Wykazie kandydatow na ekspertow.

Zafgcznik do
Uchwaly Zarzadu Wojewodztwa
Lubuskiego
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Regulamin procedowania z ekspertami oraz
prowadzenia Wykazu kandydatow na ekspertow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Z uwzgl^dnieniem Wytycznych w zakresie korzystania z ustug ekspertow w ramach programow operacyjnych
na lata 2014-2020.
Wersja 4.0

ZielonaG6ra2018
1

§1
Postanowienia ogolne

1.

llekrocjestmowao:
1} ustawie - oznacza to ustawe^ z dnia - 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
2017, poz. 1460zpozn.zm.);
2}

Regulaminie - oznacza to Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia
Wykazu kandydatow na ekspertow wramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020;

3)

RPO Lubuskie 2020 - oznacza to Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
przyjeJydecyzj^wykonawcza^KE nrC(2014) 10024 z dnia 16 grudnia 2014 r,;

4}

12 - oznacza to lnstytucj§ Zarzadzajaca, Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie
2020. Role_ Instytucji Zarzadzajacej w RPO - Lubuskie 2020 pelni Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Lubuskiego;

5)

DIZ - Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urz^dzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Lubuskiego;

6)

IP - oznacza to lnstytucj§ Posredniczaca,- podmiot, ktoremu zostata powierzona, w drodze
porozumienia albo umowy z IZ, realizacja zadah w ramach RPO Lubuskie 2020.
Jednoczesnie IP moze pelnic funkcj§ Instytucji Organizujacej Konkurs;

7)

IOK - oznacza to Instytucje. Organizujaca^ Konkurs w ramach RPO Lubuskie 2020. IOK
moze bye instytucja^ zewn^trzna^ wobec IZ, jak i jednym z Departamentow
IZ odpowiedzialnych za wdrazanie RPO Lubuskie 2020;

8}

KOP - oznacza to Komisje. Oceny Projektow;

9) ekspercie - oznacza to osobe_, o ktorej mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 1460 z pozn. zm.);
10) Komisji - oznacza
na ekspertow.

to

komisje,

kwalifikacyjna^

dokonujaca^ wyboru

kandydatow

2. Regulamin okresla zasady i tryb procedowania z ekspertami, powolywania i odwolywania
kandydatow na ekspertow do oceny wnioskow o dofinansowanie, wyrazania opinii nt. wnioskow
zbzonych w odpowiedzi na konkursy oglaszane przez IOK funkcjonujace w systemie realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, wykonywania przez ekspertow zadah
zleconych przez IZ zwiazanych z realizacja^ praw i obowiazkow IZ w zakresie umowy albo
decyzji o dofinansowaniu projektu wynikajacych z ustawy wdrozeniowej oraz zasady
powolywania i tryb pracy Komisji ds. naboru ekspertow.
3. Regulamin uwzglednia postanowienia Wytycznych w zakresie trybow wyboru projektow na lata
2014-2020.

4. Wszelkie terminy realizacji okreslonych czynnosci wskazane w Regulaminie, jesli nie okreslono
inaczej, wyrazone sa^ w dniach kalendarzowych. Termin okreslony w dniach koriczy si?
zuptywem ostatniego dnia. Jezeli ostatni dzien terminu przypada na sobot§ lub dzieh
ustawowo wofny od pracy, za ostatni dzieii terminu uwaza si? nast^pny dzieh po dniu lub
dniach wolnych od pracy.
5. Instytucja Zarzajdzajaca, poprzez opracowanie niniejszego regulaminu
zapewnia
funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego, uwzgl?dniajacego zapisy art. 68a ustawy,
systemu naboru kandydatow na ekspertow nieb?da£ych pracownikami IZ, IP, IOK,
dokonujacych na zlecenie IOK oceny projektow, zapewniajacych wsparcie eksperckie przy
ocenie projektow, wyrazajacych opini? w zakresie zgodnosci z wnioskiem o dofinansowanie lub
wykonujacych zadania zlecone przez IZ zwiazane z realizacja^ praw i obowiazkow IZ w zakresie
umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu wynikajacych z ustawy wdrozeniowej.
6. Kandydatow na ekspertow w ramach RPO Lubuskie 2020 powohjje Zarzad Wojewodztwa
Lubuskiego.
7. Kandydat na eksperta zostaje wpisany do Wykazu kandydatow na ekspertow do czasu
wykreslenia z Wykazu kandydatow na ekspertow.
8. Status eksperta uzyskuje kandydat na eksperta, ktory podpisat z IZ, IP lub IOK umow?
dotyczaca^ udzialu w procedurze wyboru projektow.

§2
Wymagania i warunki niezb^dne do wpisania do Wykazu kandydatow na eksperta

1. Kandydatem na eksperta moze zostac osoba, ktora spelnia jednoczesnie nast^pujace warunki:
a) korzysta z pelni praw publicznych;
b) ma pefna^zdolnoscdo czynnosci prawnych;
c)

nie zostata skazana prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umyslne lub za umyslne
przest^pstwo skarbowe;

d) posiada wiedz?, umiej^tnosci, doswiadczenie i/lub doswiadczenie w ocenie wnioskow
o dofinansowanie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie obj?tej RPO Lubuskie 2020,
w ramach ktorej dokonywany jest wybor projektow;
e) posiada wiedz? w zakresie celow i sposobu realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020.
2,

Kandydatem na eksperta nie moze zostac pracownik IZ, IP, IOK zaangazowanej w realizacj?
RPO Lubuskie 2020.

§3
Nabor kandydatow na ekspertow

1. Nabor kandydatow na ekspertow przeprowadza IZ. Ogloszenie o naborze podlega publikacji
co najmniej na stronie internetowej IZ.
2. Ogloszenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej:
a) zaproszenie do ztozenia wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatow na ekspertow
prowadzonym przez IZ wraz z podaniem Osi Priorytetowej/Dziafania/obszaru,
o przypisanie, do ktorej wnioskuje wraz z wzorami dokumentow aplikacyjnych, w tym
wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatow na ekspertow;
b) adres wlasciwej instytucji, do ktorej nalezy ztozyc dokumenty aplikacyjne;
c)

termin zlozenia
ogtoszenia;

dokumentow aplikacyjnych, nie krotszy niz 14 dni od dnia publikacji

d) wymagania dla kandydatow na ekspertow, o ktorych mowa w § 2 niniejszego Regulaminu
oraz Wytycznych w zakresie trybow wyboru projektow na lata 2014-2020.
3. Kandydat ubiegajacy si§ o umieszczenie w Wykazie kandydatow na ekspertow w ramach danej
Osi Priorytetowej/Dzialania/obszaru sklada wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatow
na ekspertow RPO Lubuskie 20201, zwany dalej wnioskiem, wraz z nast^pujacymi
dokumentami:
a) kopia^ dokumentow potwierdzajacych posiadana^wiedz^, umiejejnosci, doswiadczenie i/lub
doswiadczenie w ocenie wnioskow o dofinansowanie lub wymagane uprawnienia
w ramach danej Osi Phorytetowej/Dziatania/obszaru;
b) kopia, dokumentow potwierdzajacych posiadana^ wiedz^ w zakresie celow i sposobu
realizacji RPO Lubuskie 2020, o ile na danym etapie wdrazania RPO Lubuskie 2020 jest
to mozliwe;
c)

sktadanym pod rygorem odpowiedzialnosci karnej oswiadczeniem2 kandydata o:

a. korzystaniu z pelni praw publicznych;
b. posiadaniu pefnej zdolnosci do czynnosci prawnych;
c. niekaralnosci za przest^pstwo umyslne lub za umyslne przest^pstwo skarbowe;
d. niepozostawaniu w stosunku pracy z IZ, IP, IOK zaangazowanej w realizacj§ RPO
Lubuskie 2020
d) zgodaj3 na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie kandydatow na ekspertow oraz
na ich przetwarzanie w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatow
na ekspertow;

1 Wzor wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatow na ekspertow Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020 stanowi zalqczniknr 1 do niniejszego Regulaminu.
2 Wzor oswiadczenia kandydata na eksperta stanowi zatqcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Kandydat moze ubiegac si? o umieszczenie w Wykazie kandydatow na ekspertow w ramach
roznych

Osi

Priorytetowych/Dzialan/obszarow

poprzez

zlozenie

odr§bnych

wnioskow

o umieszczenie w Wykazie kandydatow na ekspertow, skladanych w odpowiedzi na ogloszenie
o naborze przeprowadzanym przez wlasciwajnstytucj§.
5. Wypelniony wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatow na ekspertow wraz z pozostalymi
wymaganymi dokumentami, wymienionymi w ust. 3 nalezy ztozyc w miejscu i terminie
wskazanym w ogloszeniu o naborze kandydatow na ekspertow.
6. Wniosek nalezy dostarczyc osobiscie, wyslac poczta_za potwierdzeniem odbioru lub przesylka,
kurierska,. Data, wplywu wniosku jest termin dostarczenia go do miejsca wskazanego
w ogloszeniu o naborze kandydatow na ekspertow, w przypadku dostarczenia wniosku poczta,wazna jest data wplywu do ww. miejsca
7. Wnioski niekompletne - podlegaj^ jednokrotnemu uzupelnieniu. Wnioski zlozone po terminie
pozostawia si§ bez rozpatrzenia.

§4
Komisja do spraw naboru ekspertow

1.

Komisja kwalifikacyjna do spraw naboru kandydatow na ekspertow, zwana dale] Komisja^
powolywana jest przez Dyrektora DIZ. Komisja powolana jest w celu zorganizowania
i przeprowadzenia naboru kandydatow na ekspertow oraz ich wybnienia.

2. Komisja jest odpowiedzialna za:
a)

b)

przeprowadzanie oceny formalnej wnioskow o umieszczenie w Wykazie kandydatow
na ekspertow;
przeprowadzenie oceny merytorycznej wnioskow o umieszczenie w Wykazie kandydatow
na ekspertow, w tym wynikow testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, czy innej formy
weryfikacji wiedzy i umiej^tnosci kandydata.

c)

3.

sporzadzenie Wykazu kandydatow na ekspertow i przedlozenie go w formie rekomendacji
Zarzadowi Wojewodztwa Lubuskiego.

Komisja pracuje w sktedzie minimum 3 czlonkow, w tym Przewodniczacy i Sekretarz.

4. W przypadku nieobecnosci Przewodniczacego Komisji Dyrektor DIZ wyznacza jego zast§pc§.
5.

Posiedzenie Komisjt zwoluje Przewodniczacy lub, w razie jego nieobecnosci, Zastepca
Przewodniczacego.

6.

Komisja

pracuje

w

siedzibie

IZ,

IP

lub

IOK,

Przewodniczacego.
7.

3

Przewodniczacy Komisji jest odpowiedzialny m.in. za:

Wzor zgody stanowi zatqczntk nr 3 do niniejszego Regulaminu.
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w

terminach

wyznaczonych

przez

a) organizacj§ prac Komisji;
b) wyznaczanie daty oraz miejsca spotkah Komisji,
c) zatwierdzanie protokolu z prac Komisji,
d) zapewnienie bezstronnosci i przejrzystosci post^powania.
8. Sekretarz jest odpowiedzialny m. in, za:
a) przekazywanie informacji o terminie posiedzeh Komisji czlonkom Komisji,
b) sporzadzanie protokolow z posiedzeh Komisji lub protokotu z przeprowadzenia procesu
naboru, ktory zawiera rowniez informacj§ na temat posiedzeh Komisji,
c) obliczanie punktacji uzyskanej przez sktadajapych wnioski o umieszczenie w Wykazie
kandydatow na ekspertow na podstawie dokumentow otrzymanych od czlonkow Komisji,
d) przygotowanie listy osob, o ktora^ powinien zostac poszerzony Wykaz kandydatow na
ekspertow w wyniku przeprowadzenego naboru,
9. Post^powanie kwalifikacyjne na eksperta moze skladac si? z dwoch etapow:
a) I etap - ocena formalna wniosku wraz z zalacznikami, dokonywana przez co najmniej
1 cztonka Komisji.
b) II etap - ocena merytoryczna wnioskow o umieszczenie w Wykazie kandydatow
na ekspertow, dokonywana przez co najmniej 2 czlonkow Komisji.
10. Komisja dokonuje oceny formalnej wnioskow na podstawie Karty oceny formalne]4 wniosku
o umieszczenie w Wykazie kandydatow na ekspertow. Kartq oceny formalnej danego wniosku
wypelnia jeden z czlonkow Komisji wybrany w drodze losowania.
11. KartQ oceny formalnej podpisuje czlonek Komisji wypelniajacy dana^ Kart§. Karty zatwierdzane
sa, przez Przewodniczacego Komisji.
12. Komisja dokonuje oceny merytorycznej poprzez przeprowadzenie testu kompetencyjnego,
rozmowy kwalifikacyjnej i/lub innej formy weryfikacji wiedzy i umiejejnosci osob, ktorych wnioski
przeszly pozytywnie etap oceny formalnej. Pozytywny wynik oceny merytorycznej kwalifikuje
aplikantow do umieszczenia w Wykazie kandydatow na ekspertow. Kryteria i warunki
pozytywnej oceny merytorycznej okreslone zostana^w ogtoszeniu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
13. Przewodniczacy Komisji moze zdecydowac o rezygnacji z etapu oceny merytorycznej
na podstawie notatki sporzadzonej przez Komisj§. W takim przypadku wpis
na list§ kandydatow na ekspertow uzyskuja^ wszystkie osoby, ktorych wnioski przeszly
pozytywnie etap oceny formalnej.
14. Po zakohczeniu prac Komisji sporzadzany jest protokot zawierajapy m.in. przebieg prac Komisji,
karty oceny formalnej i merytorycznej (jesli dotyczy) oraz wyniki naboru, w tym wskazanie listy
osob, ktore zostana^ umieszczone w Wykazie kandydatow na ekspertow. Protokoi, zgodnie
z ust. 7, zatwierdzany jest przez Przewodniczacego Komisji.

4

Wzor karty oceny formalnej stanowi zaiqcznik nr4 do niniejszego Regulaminu.
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15. Wykaz kandydatow na ekspertow zatwierdzany jest w drodze uchwaly przez Zarzad
Wojewodztwa Lubuskiego.
16. Informacje o przyjeciu Wykazu kandydatow na ekspertow z zalaczonym Wykazem kandydatow
na ekspertow zamieszcza si§ co najmniej na stronie internetowej IZ niezwlocznie
po zatwierdzeniu przez Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego. Wykaz kandydatow na ekspertow
zawiera nastepujace elementy:
a) imi§ i nazwisko kandydata na eksperta;
b) adres poczty elektronicznej kandydata na eksperta;
c)

wskazanie Osi Priorytetowej/Dzialania/obszaru, w ktorej kandydat na eksperta posiada

wiedz§, umiej^tnosci, doswiadczenie i/lub wymagane uprawnienia.
17. Niezwtocznie po zatwierdzeniu przez Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego Wykazu kandydatow
na ekspertow, IZ przesyla pisemna^ informacj? o wynikach naboru do wszystkich kandydatow
na ekspertow, ktorzy ztozyli wnioski o umieszczenie w Wykazie kandydatow na ekspertow.
18. Wykaz kandydatow na ekspertow w kazdej Osi Priorytetowej/Dziataniu/obszarze prowadzony
jest alfabetycznie - wedlug nazwisk ekspertow.
19. Przy prowadzeniu Wykazu kandydatow na ekspertow maja^ zastosowanie przepisy
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwia^zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016.
20. W razie koniecznosci DiZ dokona biezacej aktualizacji danych w Wykazie kandydatow
na ekspertow, w tym na wniosek IZ, IP, IOK i/lub kandydatow.

§5
Umowa z ekspertem

1. Szczegotowe warunki wykonywania obowiazkow, w tym wysokosc wynagrodzenia, okreslone
sa_ w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiedzy ekspertem a IOK lub IZ (jesli IOK jest
departamentem w strukturze IZ).
2. Umowa z ekspertem odnosi si? do konkretnego postepowania konkursowego (w tym procedury
odwolawczej) lub pozakonkursowego lub zawarta jest na okreslony czas i ma charakter
odptatny.
3. Kandydat na eksperta zobowiazany jest do podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie z polityka^
szkoleniowa, okreslony w odniesieniu do kandydatow na ekspertow przez Instytucj?
Zarzad zajaca^.
4. Kandydat na eksperta niezwlocznie informuje IOK oraz IZ o zmianie sytuacji dotyczacej kwestii
zwiazanych ze spelnieniem wymogow niezb^dnych do pelnienia jego obowiazkow, to jest:

a. korzystania z pefni praw publicznych,
b. posiadania pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych,

c. niekaralnosci za przestepstwa umyslne lub umyslne przest§pstwa skarbowe,
d. posiadania uprawnieh niezb^dnych do oceny merytorycznej wnioskow
5. Warunkiem korzystania z usiug eksperta jest zbzenie przez niego oswiadczenia5 dotyczacego
jego bezstronnosci. Oswiadczenie skladane jest pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o czym
ekspert zostanie pouczony na etapie podpisywania umowy. Niepodpisanie oswiadczenia
stanowi podstaw^ rozwiazania umowy z ekspertem.
6. W oswiadczeniu, o ktorym mowa w punkcie 5 ekspert potwierdza, ze:
a) nie jest wnioskodawca, lub nie pozostaje z wnioskodawcy lub wnioskodawcami w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ze wynik oceny moze miec wptyw na jego prawa
i obowiazki,
b) nie pozostaje w zwiazku mafzehskim, w stosunku pokrewiehstwa lub powinowactwa
do drugiego stopnia z wnioskodawca^ lub wnioskodawcami lub czionkami organow
zarza_dzajacych lub organow nadzorczych wnioskodawcy lub wnioskodawcow,
c)

nie jest zwiazany z wnioskodawcy lub wnioskodawcami z tytutu przysposobienia, kurateli
lub opieki,

d) nie

jest

przedstawicielem

wnioskodawcy

lub

wnioskodawcow ubiegajacych

si§

o dofinansowanie lub nie pozostaje w zwiazku malzehskim, w stosunku pokrewiehstwa lub
powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy lub nie jest
zwiazany z przedstawicielem wnioskodawcy lub wnioskodawcow z tytutu przysposobienia,
kurateli lub opieki,
e) nie bral udziatu w przygotowaniu wniosku lub wnioskow o dofinansowanie zlozonego
w danym konkursie lub ocenianego w trybie pozakonkursowym;

f)

nie pozostaje z wnioskodawcy lub wnioskodawcami w stosunku podrz^dnosci sluzbowej.

7. Ekspert, skladajac oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 6. lit. b-d musi wziac pod uwag§,
ze przesfanki tarn wymienione dotycza^ takze sytuacji, gdy ustato maizehstwo, kuratela,
przysposobienie lub opieka.
8. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6, w przypadku projektu pozakonkursowego dotycza^
konkretnego projektu, a w przypadku trybu konkursowego dotycza^ relacji eksperta z wszystkimi
wnioskodawcami bioracymi udzial w projekcie.
9. Praca eksperta podlega ocenie. Kryteria oceny pracy ekspertow zawarte sa^w umowie mi^dzy
wtasciwa^ instytucjq_ i ekspertem. Ocena pracy eksperta dokonywana jest kazdorazowo
po realizacji lub rozwiazaniu umowy zawartej mi^dzy wlasciwatinstytucjaj a ekspertem.

5

wzor oswiadczenia o bezstronnosci stanowi zal^cznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
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§6
Ocena eksperta i uzyskanie akredytacji przez kandydata na eksperta

1. IOK, ktora zawarla umow§ z ekspertem, ocenia prac$ eksperta.
2. Ocena pracy eksperta dokonywana jest przynajmniej dwa razy w ciajgu roku na podstawie
kryteriow zawartych w umowie-zlecenie (w przypadku ekspertow zewn^trznych dokonujacych
oceny wnioskow z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W przypadku ekspertow
zewn^trznych dokonujacych oceny wnioskow z Europejskiego Funduszu Spotecznego ocena
dokonywana jest po zakohczeniu kazdego posiedzenia KOP lub po kazdej sporzadzonej opinii
dla wniosku o dofinansowanie.
3. Kandydat na eksperta moze uzyskac akredytacj§, ktora oznacza, ze wspofpraca IOK z danym
ekspertem przebiega w sposob nienaganny oraz, ze rozwija on swojq_ wiedz? w zakresie
programow operacyjnych na lata 2014-2020.
4. Warunkami niezb^dnymi do otrzymania akredytacji saj
a) co najmniej trzykrotna pozytywna ocena pracy eksperta,
b) udzial w szkoleniach dotyczacych celow i sposobu realizacji RPO Lubuskie 2020, uznanych
przez IZ za przydatne dla prawidbwego wykonania obowia^zkow przez eksperta oraz
ukoiiczenie ich zgodnie z okreslonymi wymogami.
5.

Instytucja Zarzadzajaca RPO Lubuskie 2020 aktuaiizuje opubiikowana^ na swojej stronie
internetowej
List?
kandydatow
na
ekspertow,
ktorzy
otrzymali
akredytacj§
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, wskazujac w niej
ekspertow, ktorzy otrzymali akredytacje,, po wczesniejszym uzyskaniu ich zgody na publikacje,
tych informacji.

§7
Usuniecie z Wykazu kandydatow na ekspertow

1. Kandydat na Eksperta zostaje usuni^ty z Wykazu kandydatow na eksperta w przypadku, gdy:
a)

uzyskal negatywna^ocen^, o ktorej mowa w § 6, ust 2;

b) przestal spelniac jeden z ponizszych warunkow:
a. korzystanie z pelni praw publicznych,
b. posiadanie petnej zdolnosci do czynnosci prawnych,
c. niekaralnosci za przeste.pstwa umyslne lub za umyslne przeste.pstwo skarbowe;
c)

zlozyl niezgodne z prawda.dokumenty aplikacyjne;

d) ztozyJ pisemna^ prosb§ o wykreslenie z Wykazu kandydatow na ekspertow;

e) zostal pracownikiem IZ, IP lub IOK RPO Lubuskie 2020;
f)

odmowil udzialu w wyborze projektow bez uzasadnionych przyczyn lub utrudnia prac§
zwiazana^z wyborem projektow do dofinansowania;

g) stracil wymagane uprawnienia w dziedzinie objejej programem operacyjnym, ktore
stanowiiy podstaw? uzyskania przez niego statusu kandydata na eksperta w ramach RPO
Lubuskie 2020:
h) wycofai zgod§ na umieszczenie danych osobowych w Wykazie kandydatow na ekspertow;
i)

zmart.

2. Usuni^cie z Wykazu kandydatow na ekspertow oznacza jednoczesna^ utrat§ akredytacji.
3. Kandydat na eksperta zostaje niezwlocznie powiadomiony przez IZ o usuni^ciu go z Wykazu
kandydatow na ekspertow prowadzonej przez IZ wraz z podaniem uzasadnienia
(z wylaczeniem przypadku podanego w ust. 1, lit. i).

§8
Wyla^czenie eksperta z procedury wyboru projektow

1. Z procedury wyboru projektow zostaje wyl^czony ekspert w stosunku, do ktorego IZ stwierdza,
iz zachodza^okolicznosci mogace budzic wajpliwosci co do jego bezstronnosci.
2. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, w przypadku proj'ektu pozakonkursowego dotycza^
konkretnego projektu, a w przypadku trybu konkursowego dotycza, relacji eksperta z wszystkimi
wnioskodawcami bioracymi udzial w konkursie.
3. Za okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy uznac w szczegolnosci sytuacj^, w ktorej
ekspert:
a) pozostaje z wnioskodawca^ lub wnioskodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
ze moze budzic uzasadnione wajpliwosci co do jego bezstronnosci;
b) w przeciacju roku od daty rozpocz^cia oceny pozostawal w stosunku pracy lub zlecenia
zwnioskodawc^ lub wnioskodawcami iub czlonkiem organow zarzadzajacych lub organow
nadzorczych wnioskodawcy lub wnioskodawcow;
c) w okresie roku od daty rozpocz^cia oceny by! zwia/any stosunkiem pracy z ktorymkolwiek
podmiotem ubiegaja^cym si? o dofinansowanie lub podmiotem skladajapym wniosek, ktorego
wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem b^dapym przedmiotem oceny.
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§9
Ocena, wyrazanie opinii przez eksperta i wykonywanie zadafi zleconych przez IZ zwiazanych
z realizacj^ praw i obowiazkow IZ w zakresie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu
wynikajqcych z ustawy wdrozeniowej

1. Zasady dokonywania oceny merytorycznej oraz opiniowania wnioskow o dofinansowanie
projektow okresla Regulamin KOP.
2. Kandydat na eksperta wpisany do Wykazu kandydatow na ekspertow przyj^tego uchwala^
Zarzadu
Wojewodztwa
Lubuskiego
dokonuje
oceny
merytorycznej
lub
opinii
nt. projektu zgodnie z posiadana^wiedzaj doswiadczeniem oraz z najwyzsza^starannosci^.
3. Ekspert moze dokonac oceny lub wyrazic swoja^ opini§ osobiscie na posiedzeniu KOP, droga^
korespondencyjna^ albo drog^elektroniczna^. Decyzja, w jaki sposob ekspert dokonuje oceny /
wyraza opini§, podejmowana jest przez Przewodniczacego KOP z uwzgl^dnieniem interesow
obu stron (IOK oraz eksperta).
4. Ekspert moze wyrazac opini§ w zakresie zgodnosci z wnioskiem o dofinansowanie oraz
wykonywac zadania zlecone przez IZ zwiazane z realizacja^ praw i obowiazkow IZ w zakresie
umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu wynikajace z ustawy wdrozeniowej.

§10
Wynagrodzenie eksperta

1.

Udzial ekspertow w pracy KOP oraz wydanie opinii przez ekspertow jest odplatne.

2. Ekspertowi przysfuguje wynagrodzenie za kazda^dokonana^w ramach KOP ocen§ lub za kazda^
sporzadzona_opini§, ktorego wysokosc okresla IZ.
3. Szczegotowe warunki swiadczenia uslug przez eksperta oraz wynagrodzenie za te uslugi,
okreslone sa^w umowie cywilno-prawnej zawartej z ekspertem.

§11
Postanowienia Kohcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja^ przepisy: ustawy
zdnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 r., poz. 1146),
postanowienia Systemu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020J
odpowiednie przepisy prawa krajowego i europejskiego, Regulaminu Komisji Oceny Projektow,
Wytyczne w zakresie trybow wyboru projektow na lata 2014-2020.
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2.

Wpis do Wykazu kandydatow na ekspertow nie zapewnia

kandydatowi na

eksperta

uczestnictwa w procesie oceny projektow o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 i nie
moze stanowic dla kandydata na eksperta podstawy do zgtaszania jakichkolwiek roszczen
z tego tytufu.
§12

Zat^czniki

Wykaz zaiacznikow do Regulaminu powolywania i odwolywania kandydatow na ekspertow
Instytucji Zarzadzajacej Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020:

1. ZafEicznik nr 1: Wzor wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatow na ekspertow
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
2. Zata^cznik nr 2: Wzor oswiadczenia kandydata na eksperta,
3. Zafa.cznik nr 3: Wzor zgody na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych.
4. Zala^cznik nr 4: Wzor Karty oceny formalnej.
5. Zala^cznik nr 5: Wzor oswiadczenia o bezstronnosci.
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