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Załącznik nr 2  
do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów 

 na ekspertów  uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowane 
 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 
Zasady wynagradzania ekspertów uczestniczących w procesie wyboru 
projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
w trybie konkursowym  
 

Zakres oceny projektu 

 

[ZŁ/projekt]* 

STAWKA  
PODSTAW

OWA 

DODATKOWA STAWKA 
DZIEDZINOWA ** 

ŁĄCZNIE 

Ocena kryterium finansowego 
Dziedziny I 

 
400 

 
+50% stawki podstawowej 

stawka podstawowa 
+stawka dziedzinowa 

Ocena merytoryczna 
Dziedziny I 

 
400 

 
+50% stawki podstawowej 

stawka podstawowa 
+stawka dziedzinowa 

Ocena merytoryczna 
Dziedziny II oraz III 

 
300 

  

Ocena strategiczna 

300 
(udział w posiedzeniu) 

100 zł 
(zapoznanie się z projektem przez eksperta) 

Ocena po procedurze 
odwoławczej 

dodatkowo 100 zł  
(w przypadku ponownej oceny) 

Opinia ekspercka 
 

500 

Ekspertyza 
Cena rynkowa ustalana indywidualnie w zależności od zakresu 
ekspertyzy (indywidualna dla projektu/horyzontalna) 

 
 

Zasady wynagradzania ekspertów uczestniczących w procesie wyboru 
projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
w trybie pozakonkursowym  
 

Zakres oceny projektu 

 

[ZŁ/projekt]* 

STAWKA  
PODSTAW

OWA 

DODATKOWA STAWKA 
DZIEDZINOWA ** 

ŁĄCZNIE 

Ocena kryterium finansowego 
Dziedziny I 

 
600 

 
+50% stawki podstawowej 

stawka podstawowa 
+stawka dziedzinowa 

Ocena merytoryczna 
Dziedziny I 

 
600 

 
+50% stawki podstawowej 

stawka podstawowa 
+stawka dziedzinowa 

Ocena merytoryczna 
Dziedziny II oraz III 

 
600 

  

Opinia ekspercka 
 

500 
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Ekspertyza 
Cena rynkowa ustalana indywidualnie w zależności od zakresu 
ekspertyzy (indywidualna dla projektu/horyzontalna) 

 

* W przypadku ekspertów, którzy są podatnikami VAT, do ww. kwot doliczany jest podatek 

VAT (stawka + VAT). 

** STAWKA DZIEDZINOWA – z uwagi na wielobranżowość i złożoność projektów oraz 

konieczność oceny powiązań pomiędzy poszczególnymi inwestycjami w poniżej wskazanych 

dziedzinach przyznawane będzie dodatkowe wynagrodzenie w postaci stawki dziedzinowej.  

DZIEDZINY: 

1. Społeczeństwo informacyjne 

2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

3. Poprawa efektywności energetycznej i energia ze źródeł odnawialnych 

4. Infrastruktura turystyczna 

5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

6. Infrastruktura ochrony zdrowia (uwzględnienie dodatkowego wynagrodzenia w ramach 

przedmiotowej dziedziny w zależności od zakresu działania Komitetu Ochrony Zdrowia, tj. 

kwestia weryfikacji analizy potrzeb inwestycyjnych w danym obszarze ochrony zdrowia) 


