slovensky%20znak%20RGB

file_0.wmf



Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie
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Vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a Kohézneho fondu


Ekonomické hodnotenie pre všetky prioritné osi
Operačného programu Životné prostredie










Dátum: 05.05.2011 			Schválil:  RNDr. Branislav Cimerman
							 štátny tajomník, v.r.

Kritériá na výber hodnotiteľov pre ekonomické hodnotenie žiadostí pre všetky prioritné osi Operačného programu Životné prostredie, v programovom období 2007-2013

	bezúhonnosť, 

plná spôsobilosť na právne úkony,
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru,
	prax v oblasti odborného hodnotenia finančných analýz žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, resp. iných operačných programov v rámci programového obdobia 2007-2013, resp. odborná skúsenosť s tvorbou finančných analýz s vyčíslovaním výšky investičných a prevádzkových nákladov a  výnosov  investičných projektoch - všetky požiadavky doložiť referenciami,
	znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívy Slovenskej republiky,
	znalosť problematiky poskytovania pomoci z fondov EÚ v programovom období 2007-2013,
znalosť dokumentov – Operačný program Životné prostredie (OPŽP), Programový manuál OPŽP, schémy štátnej pomoci,  Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy projektu, Guide to cost-benefit analysis of investment projects,
	nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov nevyhnutnou podmienkou – z dôvodu konfliktu záujmov nebyť žiadnym spôsobom zapojený do prípravy a vypracovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (bude sa dokladovať čestným vyhlásením), 
vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom, 
ovládanie práce s PC,
	praktické skúsenosti a znalosti v oblasti hodnotenia finančno-ekonomických analýz projektov podporovaných z fondov EÚ sú výhodou.


Náležitosti k výberu uchádzača do pozície odborného hodnotiteľa:
Žiadosť o zaradenie uchádzača do pozície odborného hodnotiteľa ekonomických kritérií žiadostí o NFP predložených v rámci Operačného programu Životné prostredie, 
Životopis – priložiť vyplnený formulár, 
Kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom a osvedčenie),
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, resp. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (v prípade, že uchádzač doloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti je povinný po splnení uvedených náležitostí doložiť pred absolvovaním vedomostného testu výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace), 
Čestné vyhlásenie o tom, že odborný hodnotiteľ nie je a ani nebude žiadnym spôsobom zapojený do prípravy, vypracovania a realizácie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ŽP.
Zamestnávateľom potvrdené referencie o praxi hodnotiteľa (potvrdzujúce minimálne zadefinovanú požadovanú prax v požadovanej oblasti),
Ďalšie prílohy podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov a pod.)

Ďalšie informácie:
Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať zverejnené kritériá, budú následne vyzvaní na absolvovanie vedomostného testu. Na základe výsledkov vykonaného vedomostného testu bude uchádzač zaradený, resp. nezaradený do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Príslušné náležitosti k výberu uchádzača do pozície odborného hodnotiteľa zašle uchádzač v termíne do 12. mája 2011, v písomnej forme na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie projektov
Nám. Ľ. Štúra 1, SK-812 35  B r a t i s l a v a
Pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o zaradenie uchádzača do pozície odborného hodnotiteľa v lehote na to určenej výzvou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty, príp. kuriérskej služby, resp. dátum osobného doručenia žiadosti.

Kontakt pre bližšie informácie k výzve: 
jozef.veselka@enviro.gov.sk 


európsky formulár
životopisu
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Osobné informácie

Meno

[ priezvisko, krstné meno ]
Adresa

[ ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát ]
Telefón


Fax


E-mail



Národnosť



Dátum narodenia

[ deň, mesiac, rok ]


Pracovné skúsenosti
	
• Obdobie (od – do)

 [ Položku vyplňte samostatne pre každú dosiahnutú pozíciu počínajúc od najaktuálnejšej ]
• Meno a adresa zamestnávateľa


• Oblasť podnikania alebo názov odvetvia


• Dosiahutá pozícia


• Hlavná pracovná náplň a zodpovednosť




Vzdelanie a kurzy

• Obdobie (od – do)

 [ Položku vyplňte samostatne pre každý absolvovaný kurz počínajúc od najaktuálnejšieho ]
• Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelanie či kurzy


• Hlavné predmety/praktické zručnosti


• Získaný titul


• Úroveň v národnej klasifikácii
(pokiaľ je možné uviest)




Osobné schopnosti a zručnosti
získané počas života či práce, ale nie nutne zakončené oficiálnymi certifikátmi či diplomami

Materinský jazyk

[ Uveďte materinský jazyk. ]

Ostatné jazyky



[ Uveďte jazyk. ]
• Čítanie

[ Určite úroveň: výborne, dobre, základy. ]
• Písanie

[ Určite úroveň: výborne, dobre, základy. ]
• Hovorený prejav

[ Určite úroveň: výborne, dobre, základy. ]

Sociálne schopnosti
a zručnosti
Spolužitie a spolupráca s ľuďmi v multikultúrnom prostredí; na pozíciách, kde je komunikácia dôležitou súčasťou; a v situáciách, kde je nevyhnutná tímová spolupráca (napr. kultúra a šport), doma a pod.

[ Popíšte tieto zručnosti a určite, kde boli získané. ]

Organizačné schopnosti
a zručnosti 
Koordinácia a riadenie ľuďí, projektov, rozpočtov; v práci, dobrovoľné aktivity (napr. kultúra a šport), doma a pod.

[ Popíšte tieto zručnosti a určite, kde boli získané. ]

Technické schopnosti
a zručnosti
Výpočtová technika, špeciálne prístroje, nástroje a pod.

[ Popíšte tieto zručnosti a určite, kde boli získané. ]

Umelecké schopnosti 
a zručnosti
Hudba, literatúra, výtvarné umenie, atď.

[ Popíšte tieto zručnosti a určite, kde boli získané. ]

Ostatné schopnosti 
a zručnosti
Iné, vyššie neuvedené schopnosti a zručnosti

[ Popíšte tieto zručnosti a určite, kde boli získané. ]

vodičský preukaz(y)



Doplňujúce  informácie

[ Tu uveďte všetky ďalšie relevantné informácie, napr. kontaktné osoby, referencie a pod. ]


Prílohy

[ Prílohy môžu byť priložené, pokiaľ doplňujú vyššie uvedené informácie. ]



