MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje
VYHLASUJE
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZARADENIE
DO DATABÁZY ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NFP
FINANCOVANÝCH Z PROSTRIEDKOV ESF

Dátum vyhlásenia výzvy:
Dátum uzávierky výzvy:

09.07.2015
24.07.2015

Predmet výzvy
Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „RO pre OP ĽZ“) vyhlasuje
výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí
o nenávratný finančný príspevok financovaných z prostriedkov ESF v rámci operačného
programu Ľudské zdroje.
Databáza odborných hodnotiteľov sa vytvára pre prioritné osi 2, 3 a 4 OP ĽZ s cieľom
zabezpečenia realizácie hodnotiaceho procesu transparentným spôsobom s využitím
externých kvalifikovaných odborníkov.
Záujemcovia o zaradenie do databázy musia splniť formálne a odborné kritériá uvedené
v texte tejto výzvy (viď. Všeobecné podmienky zaradenia do databázy a Požadovaná prax,
zručnosti a vedomosti) a nemôžu byť zamestnancami RO pre OP ĽZ, členmi
Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, ani členmi Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP
ĽZ pre jednotlivé prioritné osi.
Úspešní uchádzači musia byť schopní realizovať odborné hodnotenie žiadostí o NFP
spôsobom, ktorý napĺňa prísne kritériá transparentnosti, nestrannosti a odbornosti a musia
rešpektovať pravidlá predchádzania konfliktu záujmov v zmysle § 46 zákona č. 292/2014
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“).

Všeobecné podmienky zaradenia do databázy:
Občianstvo SR
Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Požadovaná prax:
Záujemcovia sa môžu uchádzať o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na základe
svojich skúseností v oblastiach nasledovných prioritných osí OP ĽZ:
Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí


oblasť integrácie mladých ľudí na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených
sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít.

Prioritná os 3 Zamestnanosť






oblasť zvyšovania zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti;
oblasť zlepšovania prístupu na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu
zamestnanosti;
oblasť zlepšenia podmienok zosúladenia pracovného a rodinného života;
oblasť znižovania rodovej segregácie na pracovnom trhu;
oblasť zvyšovania kvality a kapacity verejných služieb zamestnanosti a zvýšenia
účasti súkromných služieb zamestnanosti.
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Prioritná os 4 Sociálne začlenenie





oblasť aktívneho začleňovania znevýhodnených a ohrozených osôb na trh práce;
oblasť prevencie a eliminácie všetkých foriem diskriminácie;
oblasť prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť;
oblasť tvorby štandardných klinických postupov pre výkon prevencie.

Zručnosti a vedomosti:
-

znalosť programových dokumentov v danej oblasti – Partnerská dohoda SR na roky
2014 - 2020, operačný program Ľudské zdroje,
znalosť platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v oblasti štrukturálnych
fondov,
schopnosť analyzovať projektové zámery,
znalosť ekonomického hodnotenia projektov a ich previazanosti prostredníctvom
merateľných ukazovateľov,
schopnosť hodnotiť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť výdavkov plánovaných
v projektových zámeroch vo vzťahu k cieľom projektu,
skúsenosti z oblasti hodnotenia, schvaľovania a realizácie projektov podporených
z finančných prostriedkov EÚ,
ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel), internet.

Osobnostné predpoklady:
-

bezúhonnosť, nestrannosť,
vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti,
schopnosť pracovať pod časovým tlakom.

Náležitosti k výberu uchádzača do databázy odborných hodnotiteľov
Záujemcovia sa môžu uchádzať o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov vyplnením
a zaslaním uvedených náležitostí:
1. Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov s vyznačením prioritnej osi,
v rámci ktorej sa záujemca uchádza o zaradenie do databázy (záujemca si môže vybrať
jednu alebo viac prioritných osí) (príloha č. 1).
2. Štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS s uvedením overiteľných referencií
(príloha č. 2). Odporúčame záujemcom, aby do životopisu uviedli úplné informácie
vo vzťahu k zverejneným hodnotiacim kritériám, podľa ktorých bude každá žiadosť
hodnotená.
3. Doklad o vzdelaní (kópia vysokoškolského diplomu, certifikát, a pod.).
Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti, budú automaticky vyradené.
S osobnými údajmi v žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov bude
zaobchádzané v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3

Zaslanie žiadosti
Záujemca pošle žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov spolu s vyššie
uvedenými prílohami:
-

elektronicky na adresu komisia@employment.gov.sk a v predmete správy uvedie
„Odborný hodnotiteľ“
zároveň aj

-

v tlačenej forme v obálke označenej „ Odborný hodnotiteľ“ na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sekcia fondov EÚ – Odbor projektového riadenia
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

Pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o zaradenie do databázy odborných
hodnotiteľov v lehote na to určenej výzvou je rozhodujúci dátum odovzdania žiadosti
na prepravu (dátum pečiatky pošty, príp. kuriérskej služby), resp. dátum osobného doručenia
žiadosti do podateľne MPSVR SR. Za žiadosť doručenú včas sa považuje žiadosť, ktorá bola
odovzdaná na prepravu poštovou či inou službou v lehote uzávierky tejto výzvy.
Výber uchádzačov o zaradenie do databázy
Každá žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov zaslaná v predpísanom
termíne bude posúdená po formálnej stránke, ktorá spočíva v overení splnenia všeobecných
podmienok zaradenia do databázy odborných hodnotiteľov a formálnych náležitostí žiadosti
(kompletnosť žiadosti a príloh).
Žiadosti, ktoré nesplnia formálne náležitosti a všeobecné podmienky zaradenia do databázy,
budú z ďalšieho procesu výberu vyradené.
Žiadosti, ktoré splnia formálne náležitosti a všeobecné podmienky zaradenia do databázy,
budú hodnotené podľa hodnotiacich kritérií (príloha č. 3). Každú žiadosť hodnotia traja
členovia komisie pre hodnotenie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov,
ktorá je tvorená zamestnancami RO pre OP ĽZ.
Každý z členov komisie pre hodnotenie žiadostí na zaradenie do databázy odborných
hodnotiteľov hodnotí žiadosť samostatne. Pre zaradenie uchádzača do databázy odborných
hodnotiteľov musí súčet bodových hodnotení členov komisie dosiahnuť hranicu minimálne
70 % zo súčtu maximálne možného bodového hodnotenia členov komisie.
RO pre OP ĽZ následne informuje uchádzačov o zaradení/nezaradení do databázy odborných
hodnotiteľov.
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Poskytovanie informácií
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sekcia fondov EÚ – Odbor projektového riadenia
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
E-mail: komisia@employment.gov.sk

Ďalšie informácie
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov:
24.07.2015
Výber odborných hodnotiteľov do databázy sa uskutoční do:
31.07.2015
Proces a podmienky odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP ĽZ budú
upravené v Príručke pre odborných hodnotiteľov.

Odkazy
Partnerská dohoda na roky 2014-2020:
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
Operačný program Ľudské zdroje:
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-programludske-zdroje/
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/20150101
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:SK:PDF
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