Riadiaci organ OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Európska únia

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov
žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) predložených v rámci Prioritnej osi 3
„Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“ (ďalej len „PO 3 OPIS“).
Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:
Všeobecné kritériá (osobnostné charakteristiky):
 bezúhonnosť
 nestrannosť a vylúčenie záujmov (nebyť žiadnym spôsobom zapojený do prípravy štúdie
realizovateľnosti a vypracovania žiadostí o NFP),
 spôsobilosť na právne úkony,
Dosiahnuté vzdelanie:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru
Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:
 znalosť odbornej problematiky v oblasti projektovania a výstavby širokopásmových
prístupových sietí do internetu (bude deklarované zoznamom projektov budovania
širokopásmových prístupových sietí alebo telekomunikačných sieti, na ktorých uchádzač
spolupracoval),


znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívy SR v oblasti IT,
telekomunikácií a stavebného zákona,



znalosť programových dokumentov – Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Programový manuál OPIS, Národná koncepcia informatizácie verejnej správy,



prax min. 5 rokov v odbore v oblasti širokopásmových prístupových sieti do internetu,



znalosť finančných analýz projektov, analýzy nákladov a prínosov projektu (CBA).

Ďalšie vítané skúsenosti a vedomosti:
 skúsenosti v oblasti hodnotenia žiadostí o NFP financovaných zo štrukturálnych fondov.
Na základe uvedenej výzvy bude doplnená databáza externých hodnotiteľov pre účely
odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených na realizáciu projektov PO 3 OPIS.

www.informatizacia.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

Uchádzač o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP predložených v rámci
PO 3 OPIS predloží:
1. žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP, uchádzač nie
je oprávnený prihlásiť sa do výzvy pre externých hodnotiteľov projektov PO 3
OPIS vyhlásenej Úradom vlády SR ako Riadiacim orgánom pre OPIS.
2. Europass - životopis v slovenčine, preukazujúci splnenie všetkých požadovaných
skúseností, vedomostí a praxe (použiť formulár na stránke:
http://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae (povinná príloha
žiadosti),
3. kópiu vysokoškolského diplomu (povinná príloha žiadosti),
4. čestné vyhlásenie (príloha č. 1 výzvy) (povinná príloha žiadosti),
5. potvrdenie o praxi (potvrdenie zamestnávateľa) ak nie je možné, priložiť Čestné
prehlásenie (povinná príloha žiadosti),
6. ostatné dokumenty preukazujúce kvalifikáciu v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia
(napr. kópie certifikátov a iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp. absolvovanom
školení, publikácie, články, prednášky, semináre, workshopy, účasť na projektoch
(zoznam s uvedeným popisom činnosti, časom)).
S osobnými údajmi v žiadosti a jej prílohách bude zaobchádzané v súlade so zákonom
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov PO 3 OPIS, vrátane relevantných
príloh vymedzených vyššie, je potrebné doručiť najneskôr do 17.apríla 2013 (v prípade
osobného doručenia je čas doručenia v pracovných dňoch do 14:30 hod), v písomnej forme na
adresu:
Ministerstvo financií SR
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia
spoločnosti
Odbor riadenia OPIS
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava 1
Na obálke musí byť uvedené „Externý hodnotiteľ PO 3 OPIS - NEOTVÁRAŤ“.
Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať vymedzené náležitosti alebo
nebudú doručené v stanovenom termíne (v prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje
dátum doručenia, nie deň odovzdania žiadosti na takúto prepravu), nebudú akceptované.
Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov PO 3 OPIS je potrebné zaslať aj
elektronicky najneskôr do 17.4.2013 na e-mailovú adresu: daniela.loffayova@mfsr.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Daniela Loffayová
Tel.: 02/ 5958 2349
e-mail: daniela.loffayova@mfsr.sk
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