
Uchwała Nr 984/160/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ocenie 

projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), w związku z art. 49 ust. 6 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)  

– uchwala się co następuje: 
 

§ 1. 
 

W uchwale Nr 1351/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 

2015 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ocenie projektów złożonych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  

na lata 2014 – 2020, § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się składniki i stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ocenie 

projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, na które składa się:   

1) wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w ocenie projektów współfinansowanych  

z EFRR: 

a) za ocenę / opiniowanie jednego projektu konkursowego (bez względu na liczbę 

posiedzeń Komisji Oceniającej Projekty) oraz opiniowanie / ocenę projektu 

pozakonkursowego – w wysokości: 

  kryteria merytoryczne – ogólne i/ lub kryteria dostępu1) – 200 PLN brutto, 

  kryteria merytoryczne szczegółowe (w tym kryteria dostępu) – 300 PLN brutto, 

  kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF – 100 PLN 

 brutto, 

b) za ocenę projektu po przeprowadzonej procedurze odwoławczej wynagrodzenie wynosi 

równowartość kwoty przewidzianej za ocenę tego typu projektu; 

2) wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w ocenie projektów współfinansowanych  

z EFS (niezależnie od wartości wniosku):  

a) za ocenę / opiniowanie jednego projektu konkursowego (bez względu na liczbę 

posiedzeń Komisji Oceniającej Projekty) oraz opiniowanie / ocenę projektu 

pozakonkursowego – w wysokości: 

  kryteria merytoryczne – 300 PLN brutto, 

  kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF – 100 PLN 

brutto, 

b) za ocenę projektu po przeprowadzonej procedurze odwoławczej wynagrodzenie wynosi 

równowartość kwoty przewidzianej za ocenę tego typu projektu.”. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Janina Orzełowska  

Wicemarszałek 

 

 
1) Regulamin konkursu wskazuje, które kryteria dostępu oceniane są w ramach oceny formalnej, a które w ramach oceny 

merytorycznej. 


