PR-I.432.3.2015

Olsztyn, dnia 17.07.2015 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU CENOWYM
dotyczącym świadczenia usług eksperckich w zakresie projektów dofinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W związku z planowanym ogłoszeniem naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Departament Polityki
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza
kandydatów na ekspertów do wyceny następujących zadań związanych z wyborem projektów
do dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020:
1)
2)
3)

ocena jednego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach Komisji Oceny
Projektów wraz z uzasadnieniem tej oceny;
udział eksperta w ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami
w ramach Komisji Oceny Projektów odnośnie jednego posiedzenia;
wydanie opinii na temat danego projektu lub jego wybranych elementów właściwej instytucji
na dalszym etapie funkcjonowania projektu w zależności od potrzeb.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie proponowanych kwot netto i brutto wynagrodzenia
za wykonanie powyższych czynności z określeniem dziedziny Państwa specjalizacji.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 ogłosi nabór kandydatów na ekspertów w zakresie dziedzin objętych
interwencją Programu. Kandydaci ujęci w Wykazie kandydatów na ekspertów Programu będą mogli
zostać wskazani do udziału w ocenie projektów w czasie realizacji Programu tzn. do dnia 31 grudnia
2023 r. Rola eksperta zostanie określona w umowie.
Uprzejmie proszę o przesłanie Państwa odpowiedzi w do dnia 31 lipca br. na adres:
k.waszkiewicz@warmia.mazury.pl w poniższej tabeli:
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Ekspert do oceny projektów w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dziedzina*: Analiza finansowo-ekonomiczna, Termomodernizacja, Bioróżnorodność (ochrona
różnorodności przyrodniczej), Budownictwo i prawo budowlane, Dziedzictwo gospodarcze regionu,
Dziedzictwo i kultura, Efektywność energetyczna, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodnościekowa, Infrastruktura B+R, Infrastruktura drogowa, Infrastruktura edukacyjna, Infrastruktura
kolejowa, Infrastruktura popularyzująca naukę i innowacje, Infrastruktura społeczna, Infrastruktura
szkolnictwa wyższego, Infrastruktura szkolnictwa zawodowego, Infrastruktura zdrowotna,
Instrumenty finansowe, Inwestycje w MŚP, Ochrona przeciwpowodziowa, Ochrona wód, Planowanie
przestrzenne i rewitalizacja, Pomoc publiczna, Profesjonalizacja działalności instytucji otoczenia
biznesu i ośrodków innowacji, Promocja gospodarcza, Rozwój sieci dystrybucyjnych energii
elektrycznej, Środowisko przyrodnicze, Śródlądowe drogi morskie (w tym zarządzanie, monitorowanie
i wdrażanie nowych rozwiązań), Tabor kolejowy, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Tereny
inwestycyjne, Transport i tabor miejski, Turystyka i rekreacja, Usługi doradcze i biznesowe oraz
promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
i wysokosprawne wytwarzanie energii.
Rodzaj wsparcia eksperckiego

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

Ocena jednego wniosku o dofinansowanie wraz
z załącznikami w ramach Komisji Oceny Projektów
wraz z uzasadnieniem tej oceny.
Udział eksperta w ocenie
wniosków
o
dofinansowanie
wraz
z
załącznikami
w ramach Komisji Oceny Projektów odnośnie
jednego posiedzenia.
Wydanie opinii na temat danego projektu lub jego
wybranych elementów
właściwej instytucji
na dalszym etapie funkcjonowania
projektu
w zależności od potrzeb.
* Proszę podkreślić dziedzinę/dziedziny Państwa specjalizacji
Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759. z późn. zm.) i nie stanowi oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

z poważaniem
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Lidia Wójtowicz
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