VÝZVA NA ODBORNÉ HODNOTITELE
pro hodnocení malých projektů předložených
v rámci projektu Fond malých projektů
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
programové období 2014 - 2020
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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Žilinský samosprávny kraj jako Správce – hlavní přeshraniční partner Fondu malých projektů
programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (dále jen Správce) zveřejňuje výzvu na
výběr odborných hodnotitelů, kteří se budou podílet na hodnocení odborných kritérií a přeshraniční
spolupráci malých projektů předkládaných v rámci projektu Fond malých projektů.
Cílem výzvy je výběr vhodných odborných hodnotitelů pro proces hodnocení odborných kritérií a
přeshraniční spolupráci podaných žádostí o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci
Projektu Fond malých projektů (dále jen Projekt FMP). Zájemci, kteří splní požadovaná kritéria,
budou zařazeni do databáze odborných hodnotitelů podle své odbornosti. Vytvořená databáze
odborných hodnotitelů bude představovat nástroj pro posuzování předložených malých projektů
(dále jen MP) založený na odbornosti. Před zahájením procesu hodnocení (odborných kritérií a
přeshraniční spolupráce) MP budou odborní hodnotitelé losováním vybráni a přiděleni pro
hodnocení daného MP. Každý MP budou hodnotit dva odborní hodnotitelé.
Odborní hodnotitelé budou evidováni v databázi po dobu realizace programového období 2014 2020. Odborný hodnotitel se může na základě žádosti vzdát této funkce a rovněž Správce si vyhrazuje
právo ukončit spolupráci s odborným hodnotitelem v případě nedostatečného plnění jeho povinností
nebo v případě zjištění skutečností, či okolností, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost,
nestrannost nebo důvěryhodnost.
Odborní hodnotitelé budou svou činnost – hodnocení (odborných kritérií a přeshraniční spolupráce)
provádět na základě dohody se Správcem. Správce uzavírá dohodu přímo s odborným hodnotitelem
(ne s právnickou osobou).
Odměna za výkon odborného hodnocení podaných žádostí o poskytnutí nenávratného finančního
příspěvku činí 30 EUR za hodnocení jedné žádosti na jednoho odborného hodnotitele.

2. ROLE ODBORNÝCH HODNOTITELŮ
Odborní hodnotitelé budou v rámci hodnotícího procesu při výběru podaných žádostí
o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku hodnotit odborná kritéria a přeshraniční spolupráci
v souladu s platnou dokumentací Projektu FMP.

3. VÝBĚR ODBORNÝCH HODNOTITELŮ
Odborní hodnotitelé jsou vybíráni na základě jimi prokázaných odborných a technických dovedností k
plnění úkolů stanovených ve výzvě.
Zájemci se hlásí k hodnocení do vybrané investiční priority Projektu FMP podle svého odborného
zaměření. K prokázání odbornosti musí předložit následující dokumenty:




Profesní životopis (vzor příloha č. 2 této výzvy);
Běžná kopie diplomu nebo jiného dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělaní;
Čestné prohlášení (příloha č. 3 této výzvy);

Profesní životopis je třeba kompletně vyplnit, musí obsahovat osobní údaje, historii zaměstnání,
vzdělávání a odborné přípravy, osobních dovedností a schopností a musí být vlastnoručně podepsán.
K informacím o zaměstnání zájemce v životopise uvede:
 orgán/organizaci, v které uchazeč pracuje/pracoval, rovněž tak příslušná délka zaměstnání;
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konkrétní projekty nebo úkoly, na kterých se podílel a které jsou relevantní pro posuzovanou
investiční prioritu Projektu FMP.

V předložené dokumentaci musí zájemce prokázat, že má potřebné dovednosti, dostatečné odborné
zkušenosti a znalosti v oblastech, na které je Projekt FMP a program INTERREG V-A SK - CZ zaměřen a
splňuje kritéria pro výběr. Správce si vyhrazuje právo požadovat v pozdější fázi jakékoliv podpůrné
podklady a vyřadit z databáze kteréhokoliv odborného hodnotitele, který poskytl nepřesné nebo
nepravdivé prohlášení.

4. KRITÉRIA PRO VÝBĚR ODBORNÉHO HODNOTITELE
Všeobecná kritéria:
 bezúhonnost a nestrannost,
 způsobilost k právním, úkonům,
 znalost programových dokumentů INTERREG V-A SK - CZ,
 ovládání práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet, E-mail),
 znalost slovenského/českého jazyka.
Zájemce to dokládá podepsaným Čestným prohlášením, které tvoří přílohu č. 3 této výzvy.
Odborná kritéria:





ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně I. stupeň) a minimálně tříletá praxe v oboru
činností nebo v příbuzném oboru, který odpovídá posuzované oblasti podpory nebo,
ukončené středoškolské vzdělání a minimálně osmiletá praxe v oboru činností nebo
v příbuzném oboru, který odpovídá posuzované oblasti podpory,
znalost programového území minimálně v oblasti své odborné působnosti,
znalost platných právních předpisů SR/ČR a EU v oblasti své působnosti a v oblasti, v rámci
které se uchází o hodnocení projektů.

Výhodou jsou:



zkušenosti s hodnocením projektů v rámci dotační politiky EU, SK, CZ,
zkušenosti s prací na projektech přeshraniční spolupráce.

Odborný hodnotitel musí být znalý poměrů v oboru svého působení ve vymezeném programovém
území, které tvoří následující kraje v České republice a Slovenské republice.
Vymezené programové území:
SR: Trnavský samosprávný kraj, Trenčínský samosprávný kraj, Žilinský samosprávný kraj
ČR: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Zájemci musí prokázat odborné znalosti minimálně v jedné z následujících oblastí Projektu FMP:
 Přírodní dědictví (ochrana, rozvoj a využívání potenciálu památek přírodního dědictví, rozvoj
udržitelného cestovního ruchu, rozvoj cyklodopravy), Investiční priorita: Zachování, ochrana,
podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c),
 Kulturní dědictví (ochrana, rozvoj a využívání potenciálu památek kulturního dědictví, rozvoj
udržitelného cestovního ruchu, rozvoj cyklodopravy, Investiční priorita: Zachování, ochrana,
podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c),
 Institucionální spolupráce (právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany
a institucemi - zvyšování institucionálních kapacit, efektivní veřejná správa a veřejné služby,
vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur), Investiční
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priorita: Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi
(11b).

5. KONFLIKT ZÁJMŮ
Pro výkon úkolů spojených s procesem hodnocení (odborných kritérií a přeshraniční
spolupráce) vybraný odborný hodnotitel prokáže etické chování a musí respektovat důvěrnost
informací a dokumentů, ke kterým bude mít přístup. Součástí dohody podepsané mezi Správcem a
odborným hodnotitelem bude čestné prohlášení o mlčenlivosti, nestrannosti a nezávislosti
prokazující, že neexistuje žádný střet zájmů mezi jejich prací a výkonem činnosti odborného
hodnotitele.
Odborným hodnotitelem nesmí být osoba, která je starostou obce, primátorem města, předsedou
samosprávného kraje/hejtmanem, zástupcem některého z nich nebo členem těchto
zastupitelstev/rad nebo řádným členem, pozorovatelem či jejich zástupcem v Regionálním výboru a
rovněž nesmí být zainteresován do přípravy, předložení nebo realizace předkládaných malých
projektů. Tato kritéria konfliktu zájmů se uplatňují pro každou předloženou žádost o nenávratný
finanční příspěvek na malý projekt a pro každého odborného hodnotitele samostatně a individuálně.

6. TERMÍN PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Žádosti o zařazení do databáze odborných hodnotitelů podle jednotlivých oblastí je možné zasílat v
následujícím termínu:
Přírodní dědictví (ochrana, rozvoj a využívání potenciálu památek přírodního
dědictví, rozvoj udržitelného cestovního ruchu, rozvoj cyklodopravy), Investiční
priorita: Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)
Kulturní dědictví (ochrana, rozvoj a využívání potenciálu památek kulturního
dědictví, rozvoj udržitelného cestovního ruchu, rozvoj cyklodopravy, Investiční
priorita: Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)
Institucionální spolupráce (právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi
občany a institucemi - zvyšování institucionálních kapacit, efektivní veřejná správa
a veřejné služby, vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných
přeshraničních struktur), Investiční priorita: Podpora právní a administrativní
spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)

15. 2. 2018

Při zasílání poštou je rozhodující datum podání zásilky na poště. V případě doručení žádosti osobně je
datem doručení datum uvedené na potvrzení o přijetí.
Předpokládaný termín výběru odborných hodnotitelů pro uvedené oblasti je konec
února 2018. Vybraní odborní hodnotitelé zařazení do databáze budou následně
informováni. Každý odborný hodnotitel bude povinen absolvovat školení
odborných hodnotitelů.
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7. MÍSTO A ZPŮSOB DORUČENÍ ŽÁDOSTI
Po celou dobu trvání výzvy předkládají zájemci kompletní žádosti poštovní zásilkou, osobně nebo
kurýrem na následující adresu Správce:
Žilinský samosprávny kraj
Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Komenského 48
011 09 Žilina

V případě osobního doručení je zájemce povinen doručit žádost nejpozději poslední den lhůty do
12:00 hod. do podatelny na výše uvedené adresy.
Žádost se předkládá v písemné (tištěné) formě, včetně příloh, a to v neprůhledném uzavřeném
obalu, na kterém jsou uvedeny následující náležitosti:
 jméno, příjmení a adresa zájemce
 název a adresa Správce
 nápis: „Výzva na odborných hodnotiteľov“
 nápis: „Neotvárať“
Žádost musí být vyplněna písmem, které umožňuje rozpoznání obsahu textu, a to pouze na počítači.
Zájemce předkládá Správci:
I. Žádost o zařazení do databáze odborných hodnotitelů (příloha č. 1 této výzvy)
II. Přílohy k žádosti – 1. Profesní životopis (vzor příloha č. 2 této výzvy)
2. Běžná kopie diplomu nebo jiného dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání
3. Čestné prohlášení (příloha č. 3 této výzvy)
4. Jiné (kopie certifikátů, osvědčení o odborné způsobilosti,
pracovní náplň apod.)

8. DALŠÍ INFORMACE
V žádosti musí být jasně uvedena oblast hodnocení. Žádosti, které nebudou splňovat náležitosti ve
smyslu bodu 7. této výzvy nebo nebudou zaslány ve stanoveném termínu, nebudou akceptovány.

9. KONTAKT PRO BLIŽŠÍ INFORMACE
Ing. Michal Patúš
Tel. č.: +421 41/5032 151
E-mail: fmpskcz@zilinskazupa.sk
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Všechny relevantní informace
www.zilinskazupa.sk.

budou zveřejňované

i na

webových stránkách Správce

10. PŘÍLOHY
1. Žádost o zařazení do databáze odborných hodnotitelů
2. Profesní životopis
3. Čestné prohlášení
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