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Miestna akčná skupina
Občianske združenie „Partnerstvo pre región“
vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný
príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
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Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
„Bohatstvo histórie - príležitosť pre budúcnosť“
Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ Miestna
akčná skupina
Vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie všetkých druhov
infraštruktúry
Rozvoj infraštruktúry pre účely cestovného ruchu
Podpora poľnohospodárskych podnikov a výrobkov
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky
7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach /
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie
7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých
rozmerov na verejné využitie
4.2 Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh
a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností
Ing. Juraj Jedinák, predseda za verejný sektor
Ing. Michal Sivuľka, predseda za súkromný sektor
25.10.2019

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ (ďalej len „MAS“)
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Bohatstvo histórie príležitosť pre budúcnosť“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014
- 2020 (ďalej len „PRV“)
vyhlasuje

Výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „výzva na výber OH“)
1. Všeobecné informácie
Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom
zabezpečiť kvalitný, objektívy a transparentný hodnotiaci proces.
1.1
1.2

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 07. 11. 2019
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných
hodnotiteľov: 25. 11. 2019
1.3 Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do : 27. 11. 2019
2. Kritéria pre výber odborných hodnotiteľov
2.1 Všeobecné kritéria
2.1.1 bezúhonnosť: uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu
odborného hodnotiteľa, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, čo
môže kedykoľvek na vyzvanie MAS, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúry
preukázať výpisom z registra trestov. Uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie
uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa, že je bezúhonný v zmysle bodu 3.1 tejto
výzvy na výber OH a následne výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace v
prípade oznámenia o zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov, najneskôr v deň
začatia odborného hodnotenia, na ktoré bol odborný hodnotiteľ vybraný.
2.1.2 plná spôsobilosť na právne úkony: uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie
uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa, že je spôsobilý na právne úkony v
zmysle bodu 3.1 tejto výzvy na výber OH.
2.2
Odborné kritéria
2.2.1 stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie prvého alebo
druhého stupňa: uchádzač predkladá doklady v zmysle bodu 3.2 tejto výzvy na výber
OH,
2.2.2 minimálne 2 roky praxe z oblasti, na ktoré je hodnotenie zamerané, a to na:
Podopatrenie 7.2: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z
obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
Oblasť praxe a znalostí vzhľadom na oprávnenosť aktivít 1:
Uchádzač uvedie prax (skúsenosti, znalosti) v oblasti rozvoja dopravnej a technickej
infraštruktúry obcí vrátane rozvoja/revitalizácie verejných priestranstiev a verejnej zelene,
konkrétne v niektorých z nasledujúcich oblastí/zameraní činností:

1Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových

zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade
investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu
znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp.
budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

-

spravovanie objektov dopravnej a technickej infraštruktúry, spravovanie objektov
verejných priestranstiev vrátane verejnej zelene,
územno – plánovacie činnosti,
strategické plánovanie rozvoja obcí, tvorba a/alebo vedenie procesov socioekonomického plánovania – Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí,
povoľovacie procesy (napr. stavebný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny napr.
pri verejnej zeleni),
-technické projektové činnosti (v súlade so stavebným zákonom).

Podopatrenie 7.5: Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Oblasť praxe a znalostí vzhľadom na oprávnenosť aktivít :
Uchádzač uvedie prax (skúsenosti, znalosti) v oblasti rozvoja cestovného ruchu, konkrétne v
niektorých z nasledujúcich oblastí/zameraní činností:
- pešia turistika – plánovanie, zriaďovanie/budovanie a údržba trás, znalosť územia a
jeho potrieb v danej oblasti,
- cykloturistika - plánovanie, zriaďovanie/budovanie a údržba trás, znalosť územia a
jeho potrieb v danej oblasti,
- povoľovacie procesy (napr. stavebný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny), technické projektové činnosti (v súlade so stavebným zákonom),
- spravovanie objektov CR, stredísk/návštevníckych miest CR.

4.2 Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj
poľnohospodárskych výrobkov
Uchádzač uvedie prax (skúsenosti, znalosti) v oblasti rozvoja dopravnej a technickej
infraštruktúry obcí vrátane rozvoja/revitalizácie verejných priestranstiev a verejnej zelene,
konkrétne v niektorých z nasledujúcich oblastí/zameraní činností:
- spravovanie objektov dopravnej a technickej infraštruktúry, spravovanie objektov
verejných priestranstiev vrátane verejnej zelene,
- územno – plánovacie činnosti,
- strategické plánovanie rozvoja obcí, tvorba a/alebo vedenie procesov
socioekonomického plánovania – Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obcí,
- povoľovacie procesy (napr. stavebný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny napr.
pri verejnej zeleni),
- technické projektové činnosti (v súlade so stavebným zákonom).
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
Oblasť praxe a znalostí vzhľadom na oprávnenosť aktivít :
Uchádzač uvedie prax (skúsenosti, znalosti) v oblasti rozvoja cestovného ruchu, konkrétne v
niektorých z nasledujúcich oblastí/zameraní činností:
- pešia turistika – plánovanie, zriaďovanie/budovanie a údržba trás, znalosť územia a
jeho potrieb v danej oblasti,
- cykloturistika - plánovanie, zriaďovanie/budovanie a údržba trás, znalosť územia a
jeho potrieb v danej oblasti,

-

povoľovacie procesy (napr. stavebný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny), technické projektové činnosti (v súlade so stavebným zákonom),
spravovanie objektov CR, stredísk/návštevníckych miest CR.
technické projektové činnosti (v súlade so stavebným zákonom).
územno – plánovacie činnosti,

alebo
b) minimálne 2 roky praxe v oblasti tvorby a riadenia projektov z EÚ fondov: uchádzač
predkladá doklady v zmysle bodov 3.3, 3.4 a 3.6 tejto výzvy na výber OH.
2.3
Ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady
Uchádzač spĺňa podmienky ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady, ak spĺňa
minimálne dve podmienky uvedených v bode 2.3.2 a podmienky uvedené v bode 2.3.1 a 2.3.3.
2.3.1 prax, skúsenosti s prípravou a/alebo hodnotením a/alebo spracovaním projektov v
rámci programov EÚ a/alebo fondov EÚ, resp. projektov na lokálnej úrovni (napr.
miestnych akčných skupín, mikroregiónov a pod.) alebo iných grantových schém:
uchádzač predkladá doklady v zmysle bodov 3.3, 3.4 a 3.6 tejto výzvy na výber OH,
2.3.2 znalosť dokumentov a právnych predpisov SR a EÚ:
a) Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
b) Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie
2014 – 2020
c) Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny
rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014 – 2020 Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou,
d) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra
2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a
rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde,
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č.
1083/2006,
f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2014 Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005,
2.3.3 znalosť stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Bohatstvo histórie –
príležitosť pre budúcnosť “ minimálne SWOT a intervenčnú logiku,
Uchádzač vypĺňa žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa v zmysle
bodu 3.1 tejto výzvy na výber OH.

3.

Náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa

3.1

Uchádzačom podpísaná žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného
hodnotiteľa:
- potrebné doložiť vyplnený formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
Kópia dokladu o ukončení stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia.
Životopis vo formáte EUROPASS preukazujúci požadované vzdelanie, resp. aj odborné
skúsenosti (prax), schopnosti, zručnosti/vlastnosti, znalosti a skúsenosti.
Doklad o praxi uchádzača:

potvrdenie od zamestnávateľa (alebo iného relevantného subjektu, pre ktorý bola
vykonávaná práca2/činnosť) potvrdzujúce deklarovanú požadovanú prax
v príslušnej oblasti a/alebo,

v prípade zamestnancov (v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov) postačí doložiť opis činností vykonávaného miesta, ak je z neho zrejmá
uvedená činnosť a časové obdobie jeho platnosti.
Ďalšie dokumenty podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov, doklady a pod.)
preukazujúce špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady v zmysle bodu 2.3.1,
resp. odborné kritéria v zmysle bodu 2.2.2.

3.2
3.3
3.4

3.5

4.

Ďalšie informácie

4.1

Uchádzači, ktorí budú spĺňať kritéria uvedené v tejto výzve na výber OH budú následne
zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci stratégie CLLD.
MAS si vyhradzuje právo nezaradiť do zoznamu odborných hodnotiteľov uchádzačov,
pri ktorých boli v rámci predchádzajúcich hodnotení identifikované vážne pochybenia pri
hodnotení, opakovaná nedostupnosť hodnotiteľa pre odborné hodnotenie, pri ktorých boli
identifikované činnosti, ktoré zakladajú pochybnosti o nestrannosti výkonu odborného
hodnotenia a pod. a to aj napriek skutočnosti, že splnili zverejnené kritéria pre výber.
Uchádzači budú po posúdení všetkých žiadostí písomne informovaní
o zaradení/nezaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov.
V prípade, ak bude žiadosť neúplná, alebo ak bude mať MAS pochybnosti o úplnosti
alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej prílohách, vyzve uchádzača na
doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu údajov a stanoví
lehotu na doplnenie/vysvetlenie/nápravu údajov.
V prípade, ak aj po
doplnení/vysvetlení/náprave údajov zo strany uchádzača bude mať MAS pochybnosti o
úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti uchádzača a jej prílohách,
uchádzač nebude zaradený do zoznamu odborných hodnotiteľov.
Odborné hodnotenia pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu vykonávať iba
osoby nestranné od žiadateľov v rámci implementácie stratégie CLLD. Podmienky
zákazu konfliktu záujmov bližšie definuje zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,

4.2

4.3
4.4

4.5

2

V prípade, ak je prax deklarovaná prostredníctvom vykonávania činností ako samostatne zárobkovo činnej osoby alebo konateľa
spoločnosti, uchádzač predkladá výpis z príslušného registra s vyznačením relevantných činností preukazujúcich požadovanú prax
v požadovanej oblasti v zmysle výzvy (fotokópia) a doložením minimálne 2 referencií alebo iných relevantných dokladov preukazujúcich
vykonanú činnosť.

4.6

4.7

Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
(ďalej aj „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013“).
Vzťahy a vzájomné záväzky medzi MAS a odbornými hodnotiteľmi sa zabezpečujú
právne záväzným spôsobom, a to formou dohody o vykonaní práce, resp. iným
zmluvným vzťahom. Hodnotenie projektových zámerov (ak relevantné)/žiadostí o NFP
je odmeňované.
Odborní hodnotitelia budú povinní pred začatím procesu odborného hodnotenia podpísať
čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu
záujmov.

5.

Termín a adresa na doručovanie

5.1

Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov doručené v termíne do
uzávierky výzvy na výber OH v predpísanom formáte sa vyhodnotia a MAS zostaví
zoznam odborných hodnotiteľov spĺňajúcich požadované kritéria na výkon hodnotenia.
Vybraným odborným hodnotiteľom bude zaslané oznámenie o zaradení/nezaradení do
zoznamu odborných hodnotiteľov.
Príslušné náležitosti k zaradeniu odborných hodnotiteľov do zoznamu odborných
hodnotiteľov (v zmysle bodu 2 tejto výzvy na výber OH) je potrebné poslať:
 v elektronickej forme3 na adresu info@pprmas.sk , pričom do predmetu správy sa
uvedie „Odborný hodnotiteľ“:
- vo formáte pdf. (podpísaný4 sken všetkých dokumentov) alebo

5.2
5.3

 poštou na adresu:
Miestna akčná skupina
Občianske združenie
„Partnerstvo pre región“
Hniezdne 180
065 01 Hniezdne
pričom na obálke sa uvedie „Odborný hodnotiteľ“.
Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov, ktoré nebudú spĺňať
náležitosti uvedené v tejto výzve na výber OH alebo nebudú zaslané v stanovenom
termíne (v prípade poslania poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky), budú
automaticky vyradené.
6.
6.1

3
4

Kontakt
Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:
 e-mailovej adresy: info@pprmas.sk
 tel. čísla: 0917 312 953
 adrese: Miestna akčná skupina
Občianske združenie
„Partnerstvo pre región“
Hniezdne 180

MAS je povinná uchádzačovi potvrdiť prevzatie/prečítanie e- mailu.
V nadväznosti na charakter dokumentu.

065 01 Hniezdne
7.

Prílohy výzvy
Príloha č.1: Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

V Hniezdnom 05.11.2019

....................................................
Ing. Juraj Jedinák , štatutár

