Warszawa, 10.07.2018 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 23 maja 2018 r. konkursem nr POWR.05.03.00-IP.05-

00-005/18 pn.: Wieloprofilowe Centra Symulacji Medycznej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), osi priorytetowej V
Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach
medycznych, Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca dla Osi V Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza nabór ekspertów do oceny wniosków
o dofinansowanie.
Osoby zainteresowane oceną wniosków o dofinansowanie w ww. konkursie muszą być
wpisane do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach programu Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 w obszarze ochrony zdrowia prowadzonego przez Ministerstwo
Zdrowia i posiadać ważny certyfikat potwierdzający ukończenie szkoleń na Platformie
Oceniających Projekty EFS (zgodnie z aktualnym wykazem szkoleń znajdującym się na
POP EFS). Wyłonione osoby zostaną powołane do Komisji Oceny Projektów (KOP).
Uprzejmie informujemy, że dla wytypowanych ekspertów uczestnictwo w posiedzeniach
Komisji jest obowiązkowe.
W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na realizacji programów
rozwojowych przez uczelnie uczestniczące w procesie praktycznego kształcenia
studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego (jeśli dotyczy), pielęgniarstwo
(jeśli dotyczy), położnictwo (jeśli dotyczy), w tym tworzenie CSM.
Program kształcenia studentów w ramach zajęć symulacyjnych pozwala na
wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej. Wpisuje
się w wymagania współczesnej dydaktyki, pozwalając na nauczanie zorientowane na
osiąganie zakładanych efektów kształcenia oraz łączenie ćwiczenia umiejętności

praktycznych z tzw. kompetencjami miękkimi: pracy w zespole, podejmowania decyzji,
komunikacji z pacjentami.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.zdrowie.gov.pl
W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych 6 wniosków o dofinansowanie
projektu, które podlegać będą ocenie merytorycznej. Jeżeli liczba zgłoszeń ekspertów
będzie większa niż trzy, wybór trzech ekspertów do oceny nastąpi w drodze losowania
przeprowadzonego przez IOK. Losowanie nastąpi w dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 09.00
w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, przy ul. Długiej 38/40 w
Warszawie. Ekspert za ocenę jednego wniosku otrzyma: 50 PLN (brutto) - jeżeli ocena
kończy się na kryteriach dostępu lub/i horyzontalnych albo 350 PLN (brutto) - za pełną
ocenę wniosku. Dokonanie oceny musi nastąpić do dnia 17 sierpnia 2018 r.
Pierwsze posiedzenie KOP dla przedmiotowego konkursu odbędzie się w dniu 24 lipca
2018 r. (wtorek). O godzinie posiedzenia eksperci zostaną powiadomieni po losowaniu
drogą mailową. Przypominamy, że dla wytypowanych ekspertów uczestnictwo w tym
posiedzeniu jest obowiązkowe.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: a.salwowska@mz.gov.pl w terminie do końca
dnia 13 lipca 2018 r. (piątek). Do oferty należy dołączyć kopie certyfikatów ukończenia
szkoleń na POP EFS, a także oświadczenie eksperta dotyczące jego bezstronności
wobec Wnioskodawców oraz ich partnerów ubiegających się o dofinansowanie w ww.
konkursie.
Poniżej zamieszczamy wykaz szkoleń z platformy POP EFS, których ukończenie,
poświadczone certyfikatem, jest warunkiem koniecznym do przystąpienia eksperta do
oceny wniosków o dofinansowanie:
1. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 20142020
2. Kwalifikowalność wydatków
3. Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami
4. Zasady oceniania wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER
5. Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS
6. Zasady przekazywania informacji o projekcie i rekrutowania uczestników
7. Zasady realizacji projektów partnerskich w PO WER

8. Pomoc publiczna
9. Edukacja
10. Profilaktyka nowotworowa
W załączniku znajduje się również lista wnioskodawców i ich partnerów, w celu
możliwości zweryfikowania bezstronności eksperta.

Ogłaszamy nabór na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w
konkursie na profilaktykę przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Osoby zainteresowane oceną wniosków muszą być wpisane do Wykazu
kandydatów na ekspertów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 w obszarze ochrony zdrowia prowadzonego przez Ministerstwo
Zdrowia i posiadać ważny certyfikat potwierdzający ukończenie szkoleń na
Platformie Oceniających Projekty EFS. Eksperci wejdą w skład Komisji
Oceny Projektów.
Ekspert za ocenę jednego wniosku otrzyma 50 PLN (brutto) - jeżeli ocena
kończy się na kryteriach formalnych lub/i dostępu lub/i horyzontalnych albo
350 PLN (brutto) - za pełną ocenę. Ocena musi nastąpić do 17.08.2018
roku.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: a.salwowska@mz.gov.pl w do
13.07.2018 roku. Do oferty należy dołączyć kopie certyfikatów ukończenia
szkoleń na POP EFS oraz oświadczenie dotyczące bezstronności wobec
Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w konkursie i ich
partnerów.

