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Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  - ocena dokonywana przez IZ RPO – wzór minimalny


NUMER WNIOSKU: 
INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK:  	 
NUMER NABORU/KONKURSU: 
TYTUŁ PROJEKTU:
WNIOSKODAWCA: 

OCENIAJĄCY: 


Czy wniosek ZAWIERA błędy niedostrzeżone na ETAPIE WERYFIKACJI WARUNKÓW FORMALNYCH?
NIE Jeśli wniosek nie zawiera błędów można dokonać oceny formalno-merytorycznej
TAK Jeśli wniosek zawiera błędy formalne należy je wskazać i skierować wniosek do ponownej weryfikacji w zakresie warunków formalnych 


Błędy formalne (jeżeli zostały stwierdzone na tym etapie)
















Karta oceny FORMALNO-merytorycznej 

Część I Kryteria ogólne formalne i szczegółowe kryteria dostępu (zerojedynkowe)


A
OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE
TAK
NIE
NIE DOTYCZY
DO WYJAŚNIEŃ/POPRAWY/UZUPEŁNIENIA (jeśli dotyczy) Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części VI KOM (Negocjacje)
Uzasadnienie niespełnienia kryterium/Skierowania do wyjaśnień/poprawy/uzupełnienia 
1
Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) są podmiotami uprawnionymi do aplikowania o środki w ramach konkursu/naboru?



Nie dotyczy

2
Czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?



Nie dotyczy

3
Czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy?





4
Czy we wniosku w sposób prawidłowy zastosowano uproszczone metody rozliczania wydatków?





5
Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowania wydatków w RPO WSL?



Nie dotyczy

6
Czy projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.?



Nie dotyczy

7
Czy wartość projektu została prawidłowo określona?












B
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA  DOSTĘPU 
(wypełnić zgodnie z zapisami SZOOP)
TAK
NIE
NIE DOTYCZY
DO WYJAŚNIEŃ/POPRAWY/UZUPEŁNIENIA
Uzasadnienie niespełnienia kryterium/Skierowania do wyjaśnień/poprawy/uzupełnienia 
1
Czy maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące?





2
Czy organ prowadzący szkołę lub placówkę kształcenia zawodowego jest Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie?



Nie dotyczy

3
Czy realizacja wsparcia jest dokonywana wyłącznie na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty?





4
Czy wnioskodawca zakłada udział w stażach i/ lub praktykach zawodowych co najmniej   50% uczniów w ramach jednego projektu?



Nie dotyczy

5
Czy w projekcie realizowana jest współpraca szkół lub placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym?



Nie dotyczy








C

TAK
NIE
DO WYJAŚNIEŃ/POPRAWY/ UZUPEŁNIENIA Uzupełnienie/ poprawa projektu odbywa się w trakcie negocjacji.  



Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria wskazane w części A i B karty i można dokonać oceny kryteriów merytorycznych i horyzontalnych? Jeżeli projekt nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów: ogólnego formalnego lub szczegółowego dostępu  i nie jest zasadne skierowanie go do wyjaśnień (poprawy/uzupełnienia) – zostaje on odrzucony i nie podlega dalszej ocenie w zakresie pozostałych kryteriów (ocena przerywana jest po weryfikacji wszystkich ogólnych kryteriów formalnych oraz szczegółowych kryteriów dostępu, a do Wnioskodawcy kierowane jest pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu).
  








Część II Kryteria ogólne horyzontalne (zerojedynkowe)

Standard minimum - tabela pomocnicza do określenia spełniania zasady promowania równości szans kobiet i mężczyzn wchodzącej w skład kryterium horyzontalnego Zgodność z zasadami horyzontalnymi (w tym standard minimum) Kształt standardu minimum regulują Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Zmiana związana z koniecznością dostosowania standardu do tych Wytycznych nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.  

Standard minimum (tabela pomocnicza dla kryterium  „Zgodność z zasadami horyzontalnymi” 
A Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?
Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:
1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe);
2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Nie  □
Tak  □
Kryteria oceny standardu minimum (należy wypełnić w przypadku jeżeli w pytaniu A zaznaczono NIE)
Standard minimum  jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.
1  We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo na brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.
0 pkt  □
1 pkt  □
2  Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.
0 pkt  □
1 pkt □
2 pkt □
3  W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.
0 pkt □
1 pkt □
2 pkt □
4  Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.
0 pkt □
1 pkt □
2 pkt □
5  We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.
0 pkt  □
1 pkt □
Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie  standardu minimum?
TAK □  (należy zaznaczyć tak, jeżeli w punkcie A zaznaczono „tak” lub projekt uzyskał minimum 3 pkt za kryteria 1-5.)
NIE □ ( należy zaznaczyć „nie”, jeżeli w punkcie A zaznaczono „nie” i projekt uzyskał mniej niż 3 pkt za kryteria 1-5)








Ogólne kryteria horyzontalne


lp
Kryterium
Spełnienie kryterium Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez wpisanie „X” w odpowiednim polu
Uzasadnienie niespełnienia kryterium
(należy wypełnić jeśli kryterium nie zostało spełnione)


TAK
NIE
Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części VI KOM (Negocjacje)

1
Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym:
- zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum,
- zasadą równości szans i niedyskryminacji , w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami
- zasadą  zrównoważonego rozwoju
- zasadą partnerstwa?




2
 Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu/wystosowania wezwania do złożenia wniosku?






Część III Kryteria ogólne merytoryczne (zerojedynkowe)

lp
Kryterium
Spełnienie kryterium Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez wpisanie „X” w odpowiednim polu
Uzasadnienie niespełnienia kryterium
(należy wypełnić jeśli kryterium nie zostało spełnione)


TAK
NIE
NIE DOTYCZY
Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części VI KOM (Negocjacje)

1
Czy zapisy wniosku są zgodne z regulaminem konkursu/naboru?





2
 Czy projekt jest zgodny z RPO WSL 2014-2020, SZOOP RPO WSL 2014-2020 i wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego?





3
Czy partnerstwo zostało zawarte zgodnie z przepisami art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?





4
Czy projekt jest skierowany do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego?





5
Czy biuro projektu jest zlokalizowane na terenie województwa śląskiego?





6
Czy projekt realizuje wskaźniki określone w regulaminie konkursu/naboru  jako obowiązkowe dla danego typu projektu?





7
Czy wskaźniki zostały prawidłowo przyporządkowane do kwot ryczałtowych?









Część IV Kryteria ogólne merytoryczne (punktowe)

1
Czy cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów?
A
Czy prawidłowo sformułowano cel projektu?

Maksimum punktowe: 1
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




B
Czy cel jest adekwatny do zdiagnozowanych  problemów?

Maksimum punktowe: 2
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




Minimum punktowe dla danego kryterium – 1
Maksimum punktowe dla danego kryterium  – 3
Suma punktów za spełnienie kryterium: 

Spełnienie kryterium
TAK

NIE


Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części VI KOM (Negocjacje)












2
Czy wskaźniki zostały założone na odpowiednim poziomie, a ich sposób monitorowania został odpowiednio opisany?
A
Czy wartości docelowe wskaźników produktu są adekwatne do zaplanowanych działań i wydatków w projekcie?

Maksimum punktowe: 
8 – jeśli nie występuje wskaźnik o którym mowa w punkcie B
4 – jeśli występuje wskaźnik o którym mowa w punkcie B
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




B
Czy wartości wskaźników rezultatu są adekwatne do zaplanowanych działań i wydatków w projekcie?

Maksimum punktowe: 
4 – jeśli dotyczy
0 – jeśli nie dotyczy
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)



 
C
Czy w sposób poprawny i zgodny z definicją wskaźników opisano sposób pomiaru i monitorowania wskaźników?

Maksimum punktowe: 2
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




Minimum punktowe dla danego kryterium - 6
Maksimum punktowe dla danego kryterium  – 10
Suma punktów za spełnienie kryterium

Spełnienie kryterium
TAK

NIE


Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części VI KOM (Negocjacje)








3
Czy w sposób prawidłowy opisano grupę docelową?
A
Czy scharakteryzowano grupę docelową i w sposób poprawny opisano jej sytuację problemową?

Maksimum punktowe: 4
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




B
Czy rekrutacja uczestników do projektu została zaplanowana w sposób adekwatny do grupy docelowej?

Maksimum punktowe: 1
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




Minimum punktowe dla danego kryterium – 3
Maksimum punktowe dla danego kryterium  – 5
Suma punktów za spełnienie kryterium: 

Spełnienie kryterium
TAK

NIE


Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części VI KOM (Negocjacje)














4
Czy zadania w projekcie zaplanowano i opisano w sposób poprawny?
A
Czy zadania logicznie korespondują z określoną sytuacją problemową oraz wpływają na osiągnięcie wskaźników i założonych celów? Czy zakres zadań/działań realizowanych przez partnera/ów uzasadnia ich udział w projekcie (w przypadku projektów partnerskich)?

Maksimum punktowe: 3
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




B
Czy opisano zakres merytoryczny zadań uwzględniający: rodzaj i charakter wsparcia,  liczbę osób jakie otrzymają wsparcie?

Maksimum punktowe: 3
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)



 
C
Czy określone terminy rozpoczęcia i zakończenia zadań gwarantują efektywną realizację projektu oraz czy wskazano podmiot realizujący działania w ramach zadania, w tym zaangażowaną kadrę?

Maksimum punktowe: 2
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




Minimum punktowe dla danego kryterium – 5
Maksimum punktowe dla danego kryterium  – 8
Suma punktów za spełnienie kryterium

Spełnienie kryterium
TAK

NIE


Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części VI KOM (Negocjacje)








5
Czy projektodawca posiada doświadczenie i potencjał pozwalające na efektywną realizację projektu?
A
Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu?

Maksimum punktowe: 3
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




B
Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu?

Maksimum punktowe: 3
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




C
Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie w zakresie podejmowanych inicjatyw na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu?

Maksimum punktowe: 2
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




D
Czy projektodawca/partner posiada odpowiedni potencjał kadrowy/merytoryczny?

Maksimum punktowe: 2
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




E
Czy projektodawca/partner posiada odpowiedni potencjał techniczny?

Maksimum punktowe: 2
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




F
Czy opisany sposób zarządzania projektem gwarantuje jego prawidłową realizację? Czy uwzględniono udział partner/ów w zarządzaniu projektem (dotyczy projektów partnerskich)?

Maksimum punktowe: 2
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




Minimum punktowe dla danego kryterium – 8
Maksimum punktowe dla danego kryterium  – 14
Suma punktów za spełnienie kryterium: 

Spełnienie kryterium
TAK

NIE


Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części VI KOM (Negocjacje)



6
Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków?
A
Czy we wniosku zidentyfikowano wydatki w całości lub w części niekwalifikowalne, w tym:
• wydatki zbędne,
• wydatki wchodzące do katalogu kosztów pośrednich, które zostały wykazane w ramach kosztów bezpośrednich,
• wydatki wskazane, jako niemożliwe do ponoszenia w wytycznych oraz Regulaminie konkursu,
• wydatki zawyżone w stosunku do stawek wskazanych w Taryfikatorze oraz cen rynkowych

Maksimum punktowe: 7
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




B
Czy we wniosku zidentyfikowano inne błędy w konstrukcji budżetu, w tym:
• niewłaściwy poziom wkładu własnego
• przekroczenie kategorii limitowanych;
• nieodpowiednia wysokość limitu kosztów pośrednich;
• wydatki przedstawione w sposób uniemożliwiający obiektywną ocenę wartości jednostkowych (tzw. „zestawy”, „komplety”);
• brak uzasadnienia wydatków w ramach kategorii limitowanych;
• brak wskazania formy zaangażowania i szacunkowego wymiaru czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin);
• uchybienia dotyczące oznaczania pomocy de minimis/pomocy publicznej oraz środków trwałych i cross-financingu.

Maksimum punktowe: 3
Przyznane punkty
Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)




Minimum punktowe dla danego kryterium – 7
Maksimum punktowe dla danego kryterium  – 10
Suma punktów za spełnienie kryterium: 

Spełnienie kryterium
TAK

NIE


Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części VI KOM (Negocjacje)






Część V Kryteria szczegółowe dodatkowe (punktowe) –NIE DOTYCZY

Część VI NEGOCJACJE
(Proponowane zmiany we wniosku, które będą podlegały negocjacjom)
Wynik negocjacji będzie stanowić podstawę oceny kryterium negocjacyjnego:
Czy projekt spełnia warunki postawione przez oceniających lub przewodniczącego KOP?

a) kwestionowane wydatki, wraz z uzasadnieniem 
L.p.
pozycja kwestionowanego wydatku w budżecie (nr, nazwa)
wartość kwestionowanego wydatku
wartość zmniejszenia wydatku
proponowana kwota wydatku
Uzasadnienie 






	

b) proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, wraz z uzasadnieniem (Nie należy powielać kwestii wskazanych w punkcie a)
L.p.
Proponowana zmiana merytoryczna
Uzasadnienie










Część VII Podsumowanie oceny
	
1
Czy projekt spełnia wszystkie kryteria zerojedynkowe?
□ TAK 
□ NIE 
□ SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY W RAMACH NEGOCJACJI 
2
Suma uzyskanych punktów za kryteria ogólne merytoryczne punktowe
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Załącznik nr 4 Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020




 

UMOWA O DZIEŁO na sporządzenie oceny 

Zawarta w ……………. w dniu …………………… pomiędzy …………………………………. z siedzibą w …………………..……………
, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez
:

1. …………………………………………………………………………………………


2. …………………………………………………………………………………………


a


Panem/Panią …………..………………………………………. zamieszkałym/zamieszkałą w ………………………………………………………………………………………………


NIP/PESEL:……………………………………………………………………………………

zwanym/zwaną dalej „Ekspertem”, 

o następującej treści:

Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

§ 1


Umowę zawiera się na czas oznaczony i będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z Zapotrzebowaniem na sporządzenie oceny merytorycznej (zwanym dalej jako „Zapotrzebowanie”) Zamawiającego, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia …………….. roku.

§ 2

1. Zamawiający powierza Ekspertowi sporządzenie oceny merytorycznej do maksymalnie ……………… wniosków, przy czym w każdym roku kalendarzowym nie więcej niż ……………... o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

2. W zakresie sporządzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu RPO WSL 2014-2020, o których mowa w ust. 1, Ekspert jest zobowiązany:

1) dokonać oceny merytorycznej wniosku, w oparciu o jego analizę
, 
przy uwzględnieniu jednolitego podejścia do oceny w ramach konkursu, 


2) przedłożyć sekretarzowi Komisji Oceny Projektów (zwanej dalej jako „KOP”) lub 
w przypadku projektów pozakonkursowych pracownikowi IZ/IP w terminie 
i sposobie zgodnym z § 3 ust. 1 swoją ocenę w postaci podpisanej Karty Oceny Merytorycznej (zwanej dalej jako „Karta”). 

3) uczestniczyć w  procesie pisemnych negocjacji/wyjaśnień w zakresie merytorycznym i/lub budżetu projektu, w tym wysokości kwoty dofinansowania dotyczących wniosku, co do którego sporządził ocenę merytoryczną.

4) do wykonania dzieła w sposób rzetelny i prawidłowy. Za prawidłową i rzetelną ocenę wniosku uznaje się:


a) kompletne wypełnienie odpowiedniej Karty otrzymanej przez Eksperta 
od Zamawiającego, w tym wypełnienie wszystkich pól Karty, przedstawienie wyczerpującego uzasadnienia przyznanej punktacji w każdej części Karty (jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa), przedstawienie kompletnego uzasadnienia w przypadku uznania za niespełnione kryterium dostępu, horyzontalne lub merytoryczne „zerojedynkowe”;

b) zachowanie konsekwencji przyznawanej punktacji z treścią przedstawionego uzasadnienia;

c) wykazanie adekwatności celu projektu do zidentyfikowanego/przedstawionego problemu, prawidłowości opisu grupy docelowej i jej sytuacji problemowej, adekwatności zaproponowanych wskaźników projektu do zaplanowanych zadań  
i wydatków w ramach projektu;

d) ocenę zdolności do prawidłowej realizacji projektu przez projektodawcę 
i partnerów;

e) analizę i weryfikację budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu
. 


3. Ekspert oświadcza, iż zapoznał się z treścią oraz zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki zgodnie z Regulaminem dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

4. Ekspert zobowiązuje się do sporządzenia oceny wniosków, o których mowa 
w § 2 ust. 1 zgodnie z zasadami wdrażania RPO WSL 2014-2020 opisanymi w szczególności w:


1) Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.);

2) Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020;

3) Kryteriach wyboru projektów przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący;

4) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

5) innych dokumentach, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia oceny wniosku, przekazanych przez Zamawiającego.

5. Ekspert oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 4.

6. Ekspert oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła i z chwilą przyjęcia dzieła przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, przenosi on na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz przenosi prawo własności wszystkich nośników, na jakich dzieło zostało utrwalone.

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje upowszechnianie dzieła oceny, członkom KOP oraz udostępnianie wszystkim zainteresowanym, na zasadach dostępu do informacji publicznej. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

§ 3

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany w zależności od potrzeb i zadań realizowanych przez Zamawiającego na podstawie stosownego Zapotrzebowania, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszej umowy. Zapotrzebowanie jest przesłane Ekspertowi wraz 
z niezbędną dokumentacją w formie elektronicznej z potwierdzeniem odbioru, 
a następnie podpisywane przez Eksperta i odsyłane do Zamawiającego. 

2. Ekspert zobowiązuje się dokonać oceny, zgodnie z Zapotrzebowaniem, na opracowanych przez Zamawiającego formularzach oceny lub w dedykowanym systemie informatycznym. Wypełnione Karty muszą zostać przesłane za pośrednictwem elektronicznej platformy SEKAP/portalu ePUAP/e-mail w terminie ustalonym każdorazowo w Zapotrzebowaniu, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż:

1) 7 dni roboczych w przypadku, gdy Zapotrzebowanie obejmuje do 4 wniosków;

2) 10 dni roboczych w przypadku, gdy Zapotrzebowanie obejmuje od 5 do 9 wniosków;

3) 14 dni roboczych w przypadku, gdy Zapotrzebowanie obejmuje od 10 do 15 wniosków.


3. Przewodniczący KOP, Zastępca Przewodniczącego KOP lub Sekretarz KOP po otrzymaniu wypełnionych Kart oceny dokonuje weryfikacji pod kątem ich poprawności i zgodności z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 4. W przypadku stwierdzenia uchybień oraz naruszenia zasad określonych w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz Regulaminie KOP, Zamawiający wzywa Eksperta do ich usunięcia. Wezwanie wysyłane jest na adres poczty e-mail. Ekspert jest zobowiązany do przekazania poprawionej Karty i wszystkich wymaganych dokumentów Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznej SEKAP/portal ePUAP/e-mail.

4. Za ocenę wniosku przeprowadzoną po terminie wskazanym w Zapotrzebowaniu, Ekspert zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, naliczaną za każdy wniosek odrębnie za każdy dzień roboczy opóźnienia. Na wniosek Eksperta, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wyznaczonego 
w Zapotrzebowaniu, gdy nie wpływa to na termin zakończenia prac KOP, co wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.

5. Zamawiający dokonuje oceny pracy Eksperta. Ocena ta polega na rozpatrzeniu, czy w ramach dokonanej oceny Ekspert wywiązał się z wszystkich obowiązków określonych w niniejszej umowie, wskazanych w szczególności w § 2 ust. 2-4 oraz § 8 ust. 2.  Ocena może być pozytywna lub negatywna. Ocena dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny pracy eksperta oceniającego wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, która stanowi załącznik do Regulaminu KOP.

6. Uzyskanie oceny negatywnej skutkuje wszczęciem procedury wykreślenia Eksperta 
z wykazu kandydatów na ekspertów.


§ 4

1. Ekspert zobowiązuje się do zachowania niezależności, bezstronności i poufności w stosunku do wnioskodawców, których projekty otrzymał do oceny. Ekspert zobowiązuje się ponadto do niepodejmowania żadnych kontaktów z wnioskodawcami, których projekty otrzymał do oceny.

2. Ekspert zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych danych uzyskanych w trakcie sporządzania oceny o wnioskach do celów innych niż związanych z oceną powierzonych projektów.

3. Ekspert zobowiązuje się ponadto do:


1) zgłaszania Zamawiającemu w formie pisemnej podejrzeń nadużyć finansowych                 w związku z prowadzoną oceną projektu,

2) składania wyjaśnień w zakresie prowadzenia oceny na wezwanie Zamawiającego do    końca okresu programowania RPO WSL 2014-2020 (na każdym etapie realizacji 
i trwałości projektu).

4. Ekspert podpisuje deklarację poufności w odniesieniu do projektów skierowanych 
do oceny przez KOP, której jest członkiem. Deklaracja stanowi załącznik 
do Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

5. Przed przystąpieniem do oceny wniosku Ekspert składa oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go z udziału w ocenie projektów 
na podstawie odpowiednio stosowanego art. 24 § 1 i 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w odniesieniu do ocenianego przez siebie wniosku (zgodnie 
ze wzorem Oświadczenia eksperta o bezstronności będącym załącznikiem do Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań w rozumieniu treści art. 233 Kodeksu Karnego. Poświadczenie przez Eksperta nieprawdy skutkuje wykreśleniem z Wykazu Kandydatów na Ekspertów RPO WSL.

7. W przypadku stwierdzenia niedochowania zasad, o których mowa w ust. 1-5 oraz § 5, Zamawiający ma prawo odmówić wypłaty należnego wynagrodzenia lub żądać zwrotu już wypłaconego wynagrodzenia. Zwrot wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni 
od stwierdzenia naruszenia zasad. 

8. W przypadku stwierdzenia świadomego naruszenia przez Eksperta zasad niezależności, bezstronności i poufności, o których mowa w ust. 1-5 oraz obowiązków, o których mowa w § 5, Ekspert zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do 14 dni od stwierdzenia naruszenia zasad.

9. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu środków, o których mowa w ust. 7, nalicza się odsetki umowne w wysokości 0,5% wypłaconego wynagrodzenia brutto, za każdy wniosek odrębnie, za każdy dzień zwłoki.

10. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

11. Ekspert wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w ust. 8 i 9, a także § 3 ust. 4, z należnego Ekspertowi wynagrodzenia wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

12. Ekspert wyraża zgodę na wzięcie udziału w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


§ 5

1. Zamawiający upoważnia Eksperta do przetwarzania danych osobowych (w wersji elektronicznej jak i papierowej) wyłącznie w celu realizacji zadań określonych niniejszą umową.

2. Zakres przetwarzanych przez Eksperta danych osobowych obejmuje dane osobowe wnioskodawców i osób reprezentujących wnioskodawców:


1) nazwisko i imię;

2) miejsce pracy;

3) stanowisko;

4) numer telefonu;

5) adres e-mail.

3. Ekspert zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, jak również zapewnia, że dane osobowe zostaną zachowane w tajemnicy, przy czym obowiązek ten istnieje również po ustaniu niniejszej umowy.


4. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Eksperta pisemnych wyjaśnień dotyczących niespełnienia powyższych obowiązków.

5. Ekspert zobowiązuje się, iż po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy przetwarzane przez niego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

6. W związku z udostępnieniem Ekspertowi wniosków o dofinansowanie wraz z dokumentacją uzupełniającą (w tym załącznikami do wniosku o dofinansowanie, wyjaśnieniami składanymi przez wnioskodawców) Ekspert jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich informacji w udostępnionej dokumentacji oraz takie jej przetwarzanie, aby zapewnić jej poufność wobec osób trzecich – nieuprawnionych do dostępu do wskazanych danych, w szczególności do zastosowania środków ochrony informacji, co do których takie środki powinny być podjęte – m. in. tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych itp.


7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, dotyczących przetwarzania danych osobowych, mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.


§ 6

1. Ekspert otrzyma wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych ocen zgodnie 
z Zapotrzebowaniem. Kwota za ocenę jednego wniosku wynosi:


1) ………….. zł (słownie: ………………… złotych 00/100) brutto ……………;


2) ……..…… zł (słownie: ………….…..…. złotych 00/100) brutto ……………;

3) ………….. zł (słownie: ………….…..…. złotych 00/100) brutto …………….


2. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie może przekroczyć kwoty ………. (słownie: ………..) brutto,  przy czym nie więcej niż ………… zł brutto w każdym roku kalendarzowym.

3. Zbiorczy protokół odbioru prac ekspertów dokonujących oceny sporządzony każdorazowo przez sekretarza KOP lub innego wyznaczonego pracownika stwierdza liczbę ocenionych projektów wraz z podaniem wartości poszczególnych wniosków 
i łącznej wysokości wynagrodzenia za dokonane oceny.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze dzieła wykonanego na podstawie Zapotrzebowania, nieposiadającego wad oraz po przekazaniu prawidłowo wypełnionego 
i podpisanego kompletu dokumentów, tj. oryginałów Kart, oświadczeń o bezstronności 
i deklaracji poufności, oświadczenia dla potrzeb ubezpieczeń społecznych, rachunku/faktury.

5. Rachunek/faktura winna być wystawiony/a przez Eksperta na ………………………., NIP ………………………..


6. Od kwoty wynagrodzenia zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

7. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie Ekspertowi przelewem na rachunek bankowy numer:……………………………………….w terminie do 21 dni od daty przedłożenia w siedzibie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
z ………………………………………….


§ 7

1. Strony ustalają, że będą się komunikować drogą telefoniczną lub za pomocą poczty 
e-mail. 


2. Ekspert zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym, w zakresie pozwalającym na prawidłową realizację niniejszej umowy, a także do informowania Zamawiającego o sytuacjach i wydarzeniach, które mogą okresowo utrudnić kontakt z Ekspertem lub w ogóle go uniemożliwić.


3. Numer telefonu Eksperta to: ……………………, adres e-mail:…………………………..


4. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony 
o zmianie adresu e-mail, numeru telefonu a także danych adresowych podanych 
w komparycji niniejszej umowy, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczas znany adres lub numer. 

§ 8

1. Ekspert nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
w całości lub części na rzecz osób trzecich.


2. Ekspert  oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje, w tym ważny certyfikat ukończenia szkolenia e-learningowego. Ekspert zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę z najwyższą starannością.

§ 9

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.


§ 10

Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) uchylania się przez Eksperta od obowiązków określonych w § 7 ust. 2;

2) niewykonania obowiązków wynikających z wezwania, o którym mowa w § 3 ust. 3;


3) poświadczenia przez Eksperta nieprawdy w oświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 5;


4) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. ;


5) wykreślenia Eksperta z Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


§ 11

Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.


§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

              Zamawiający






Ekspert

� W przypadku Instytucji Zarządzającej (IZ)- należy wpisać Województwo Śląskie z podaniem siedziby, w przypadku Instytucji Pośredniczącej należy wpisać Województwo Śląskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z podaniem siedziby.


�  W przypadku Instytucji Pośredniczącej (IP) należy wpisać Pana/Panią…………………………………….działającym(ą) na podstawie pełnomocnictwa nr….. z dnia….. udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego


� W przypadku projektu pozakonkursowego przez dokonanie oceny rozumie się weryfikację każdej wersji wniosku o dofinansowanie, aż do momentu  podjęcia przez Eksperta decyzji o jego zatwierdzeniu.


� Należy wykreślić te kryteria, które nie dotyczą Zamawiającego


� Niepotrzebne wiersze wykreślić. Zapis co do kwoty należy uzupełnić zgodnie z przyjętymi zasadami wynagradzania Ekspertów. Wpis należy uzupełnić informacją, jakiego typu wniosku dotyczy (np. �wniosek w ramach ZIT/RIT, wniosek za zgodność ze Strategią ZIT/RIT).


� Zapis ma zastosowanie tylko w przypadku  umów o dzieło z osobami fizycznymi


� Należy wypełnić zgodnie z tytułem programu operacyjnego, z którego współfinansowane jest wynagrodzenie Eksperta
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UMOWA O DZIEŁO na sporządzenie oceny   

 

Zawarta w ……………. w dniu …………………… pomiędzy 

………………………………….  z siedzibą w …………………..……………

1

, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez

2

: 

1. …………………………………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………………………………  

a 

Panem/Panią …………..………………………………………. zamieszkałym/zamieszkałą 

w ………………………………………………………………………………………………  

NIP/PESEL:……………………………………………………………………………………  

zwanym/zwaną dalej „Ekspertem”,  

o następującej treści: 

 

Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z d nia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 

tej ustawy. 

 

§ 1 

Umowę zawiera się na czas oznaczony i będzie  realizowana sukcesywnie, zgodn ie 

z Zapotrzebowaniem na sporządzenie oceny merytorycznej  (zwanym dalej jako 

„Zapotrzebowanie”) Zamawiającego, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 

…………….. roku. 

 

§ 2 

1. Zamawiający powierza Ekspertowi sporządzenie oceny merytorycznej  do maksymalnie 

……………… wniosków, przy czym w każdym roku kalendarzowym nie więcej niż 

……………... o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata   

2014-2020. 

2. W zakresie sporządzania oceny merytorycznej wnio sków o dofinansowanie projektu 

RPO WSL 2014-2020, o których mowa w  ust. 1, Ekspert jest zobowiązany:  

1) dokonać oceny merytorycznej wniosku, w oparciu o jego analizę

3

,  

przy uwzględnieniu jednolitego podejścia do oceny w ramach konkursu,   

                                                           

1

 W przypadku Instytucji Zarządzającej (IZ) - należy wpisać Województwo Śląskie z podaniem siedziby, w 

przypadku Instytucji Pośredniczącej należy wpisać Województwo Śląskie  – Wojewódzki Urząd Pracy w 

Katowicach z podaniem siedziby.  

2

  W przypadku Instytucji Pośredniczącej (IP) należy wpisać 

Pana/Panią…………………………………….działającym(ą) na podstawie pełnomocnictwa nr….. z dnia….. 

udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego  

3

 W przypadku projektu pozakonkursowego przez dokonanie oceny rozumie się weryfikację każdej wersji 

wniosku o dofinansowanie, aż do momentu  podjęcia przez Eksperta decyzji o jego zatwierdzeniu.  
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………………………………………………………………………………………………

 

NIP/
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……………………………………………………………………………………

 

z

wanym

/zwaną

 

dalej „Ekspertem”

, 

 

o następującej treści:

 

 

Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z d

nia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (

tekst jednolity: 

Dz.

 

U. z 

201

7

 

r., poz. 

1579

) na podstawie art. 4 

pkt 8 

tej ustawy.

 

 

§ 1

 

Umowę zawiera się na czas oznaczony i będzie

 

realizowana sukcesywnie, zgodn

i

e 

z

 

Zapotrzebowani

em

 

na

 

sporządzenie oceny merytorycznej

 

(

zwanym

 

dalej jako 

„

Zapotrzebowanie

”)

 

Zamawiającego

,

 

w

 

terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 

……………..

 

roku.

 

 

§ 2

 

1.

 

Zamawiający powierza Ekspertowi sporządzenie oceny merytorycznej

 

do

 

maksymalnie

 

………………

 

wniosków

, przy c

zym w każdym roku kalendarzowym nie więcej niż 

……………...

 

o

 

przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

 

2014

-

2020

.

 

2.

 

W zakresie sporządzania oceny merytorycznej wnio

sków o dofinansowanie projektu 

RPO WSL 2014

-

2020, o których mowa w 

ust. 1

,

 

Ekspert jest zobowiązany:

 

1)

 

dokonać oceny merytorycznej wniosku, w oparciu o jego analizę

3

, 

 

przy uwzględnieniu jednolitego podejścia do oceny w ramach konkursu, 

 

                                        

                  

 

1

 

W przypadku Instytucji Zarządzającej (IZ)

-

 

należy wpisać Województwo Śląskie z podaniem siedziby, w 

przypadku Instytucji Pośredniczącej należy wpisać Województwo Śląskie 

–

 

Wojewódzki Urząd Pra

cy w 

Katowicach z podaniem siedziby.

 

2

  

W przypadku Instytucji Pośredniczącej (IP) należy wpisać 

Pana/Panią…………………………………….działającym(ą) na podstawie pełnomocnictwa nr….. z dnia….. 

udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego

 

3

 

W przypadku projektu pozak

onkursowego przez dokonanie oceny rozumie się weryfikację każdej wersji 

wniosku o dofinansowanie, aż do momentu  podjęcia przez Eksperta decyzji o jego zatwierdzeniu.

 



3
Czy wniosek otrzymał wymagane minimum ogółem oraz minimum w określonych częściach (dla których zdefiniowane było minimum)? 

4
Suma uzyskanych punktów za kryteria dodatkowe
NIE DOTYCZY
5
ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 



Wynik oceny 1 oceniającego
□ POZYTYWNY 
□ SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY W RAMACH NEGOCJACJI
□ NEGATYWNY 


