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ZASADY OCENY PRACY EKSPERTA 
 

1. Ocena pracy Eksperta przeprowadzana jest min. raz w roku po zakończeniu lub w trakcie 

konkursu, podczas którego Ekspert ocenił łącznie co najmniej 5 wniosków o dofinansowanie 

realizacji projektów. 

 

2. Ocena pracy Eksperta dokonywana będzie na podstawie pięciu losowo wybranych kart oceny 

merytorycznej sporządzonych przez ocenianego Eksperta.  

 

3. Uzyskanie co najmniej trzykrotnej pozytywnej oceny pracy Eksperta rozumie się przez 

pozytywną ocenę co najmniej trzech kart oceny merytorycznej spośród pięciu losowo 

wybranych. 

 

4. W sytuacji gdy cztery lub pięć losowo wybranych kart zostanie ocenionych negatywnie, ocena 

Eksperta kończy się wynikiem negatywnym co skutkuje skreśleniem go z Wykazu kandydatów 

na Ekspertów. Ocena pozytywna oznacza pozostawienie Eksperta w wykazie. 

 

5. Ocena dokonywana jest na karcie oceny pracy eksperta, która stanowi załącznik nr 5 do 

Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 

6. Podczas weryfikacji kart oceny merytorycznej oceniane będzie to czy : 

 

a) Ekspert wykonał swoją pracę z należytą starannością tj. dokonał poprawnej oceny, 

spójnej wewnętrznie, zgodnie z obowiązującymi dokumentami i wytycznymi, rzetelnie 

czyli zgodnie z ustanowionymi regułami, z pisemnym uzasadnieniem każdego z kryteriów 

wraz ze wskazaniem okoliczności, które przesądziły o jej wyniku. Ponadto ocenie 

podlegać będzie również poprawność wyliczeń rachunkowych dokonanych podczas 

oceny np. prawidłowość wyliczenia wartości obniżonej kwoty dofinansowania lub 

poprawność zliczenia sumy przyznanych punktów. 

 

b) Ekspert dokonał oceny merytorycznej losowo wybranych wniosków w wyznaczonym 

terminie1 

 

7. Ekspert powiadamiany jest o pozytywnym wyniku oceny ustnie przez Sekretarza/Z-cę 

Sekretarza/Z-cę Sekretarza ds. Strategii ZIT lub Przewodniczącego/Z-ca Przewodniczącego/Z-

cę Przewodniczącego ds. Strategii ZIT podczas trwającego posiedzenia pracy KOP w ramach 

którego była przeprowadzana ocena jego pracy ( jeśli jest to możliwe) lub mailowo.  

                                                 
1
 Wyznaczony termin rozumiany jest jako termin dokonania oceny zgodnie z ustaleniami 
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8. W sytuacji gdy spośród pięciu losowo wybranych kart oceny merytorycznej którakolwiek 

zostanie oceniona negatywnie, Ekspert jest o tym szczegółowo powiadamiany w celu 

pouczenia oraz uniknięcia w przyszłości zaistniałej sytuacji. 

 

9. Negatywny wynik oceny pracy Eksperta przekazywany jest w sposób pisemny za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. Pismo informujące o negatywnym wyniku oceny pracy Eksperta 

sporządza Sekretarz/Z-ca Sekretarza/Z-ca ds. Strategii ZIT, zatwierdza Przewodniczący/Z-ca 

Przewodniczącego/Z-ca Przewodniczącego ds. Strategii ZIT. Od negatywnej oceny nie 

przysługuje żaden środek odwoławczy. 

 


