Załącznik nr 4
do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami
w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezesa PARP nr 49/2018

WYKAZ ZADAŃ ORAZ STAWKI WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW
w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz
Wiedza Edukacja Rozwój
1. Ekspert może zostać zaangażowany do:
a) udziału w wyborze projektów do dofinansowania („zadania związane z wyborem projektów”),
tj. do zadań związanych z:
Lp.

Nazwa

Stawka wynagrodzenia w
kwotach brutto 1

1

Oceną projektu zgodnie z kryteriami wyboru projektów.

300 - 1600 zł

2

Oceną projektu w ramach Panelu.

450 - 2500 zł

3

Weryfikacją wyniku dokonanej oceny projektu.

150 - 1500 zł za
kryterium, jednak nie
więcej niż 1500 zł.

Wydaniem opinii lub ekspertyzy w zakresie treści wniosku
300 - 2000 zł
o dofinansowanie lub jego wybranych elementów.
b) do realizacji praw i obowiązków PARP wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo
decyzji o dofinansowaniu projektu („zadania związane z umową lub decyzją”), tj. do zadań
związanych z:
4

Lp.

Nazwa

Stawka wynagrodzenia w
kwotach brutto1

1

Wydaniem opinii lub ekspertyzy w zakresie treści wniosku
o dofinansowanie lub jego wybranych elementów,
uwzględniających ewentualne zmiany wynikające z umowy
o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu projektu.

300 - 2000 zł

2. Na podstawie decyzji Prezesa PARP w jednostkowych przypadkach, uzasadnionych stopniem
skomplikowania określonej sprawy stawka za zadania, o których mowa w ust. 1, może być ustalona
na poziomie wyższym niż maksymalny.
3. Zadania realizowane przez eksperta mają charakter opiniodawczo-doradczy, co oznacza, że
rozstrzygnięcie PARP nie musi być tożsame ze stanowiskiem eksperta i nie musi go uwzględniać
w całości lub w części.
4. Wysokość wynagrodzenia za dane Zlecenie będzie każdorazowo określana przez PARP w chwili
złożenia ekspertowi Zlecenia.

Przedstawione kwoty zawierają: składki na ubezpieczenia i PDOF (w przypadku rozliczenia na podstawie Rachunku),
VAT (w przypadku rozliczenia na podstawie faktury).
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