	
str. 2

file_0.png

file_1.wmf

		Poland-Slovakia_SK_01+FUND_CMYK.jpg

file_2.wmf



Osobný dotazník kandidátov na expertov pre kvalitatívne hodnotenie mikroprojektov v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020
OSOBNÉ ÚDAJE
Meno (mená)


Priezvisko


Dátum a miesto narodenia


Korešpondečná adresa


Kontaktný telefón


E-mailová adresa


STREŠNÝ PROJEKT REALIZOVANÝ V PARTNERSTVE Je možné označiť viac ako jednu prioritnú os, v závislosti od skúseností
Združenie Karpatský euroregión Poľsko a Prešovský samosprávny kraj

Zväzok Euroregión „Tatry”, Žilinský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj

PRIORITNÁ OS, V RÁMCI KTOREJ SA EXPERT UCHÁDZA O ZÁPIS DO ZOZNAMU KANDIDÁTOV
NA EXPERTOV Je možné označiť viac ako jednu prioritnú os, v závislosti od skúseností
Prioritná os 1
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva na území pohraničia

Prioritná os 3
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

VZDELANIE, DOPLŇUJÚCE KURZY, ŠKOLENIA, ATĎ.
Názov
 školy/vysokej školy/inštitúcie
Špecializácia/študijný odbor/tematika kurzu



SKÚSENOSTI (VRÁTANE ODBORNÝCH) V OBLASTIACH NA KTORÉ SA VZŤAHUJE PROGRAM
INTERREG V-A PL-SK 2014-2020
Stručný opis

Napr. miesto práce, obdobie zamestnania, pracovná pozícia atď.


SKÚSENOSTI S REALIZÁCIOU PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EURÓPSKEJ ÚNIE A INÝCH ZDROJOV
Názov programu
Územie v rámci ktorého bol realizovaný projekt



VEDOMOSTI /KOMPETENCIE TÝKAJÚCE SA HODNOTENIA  MIKROPROJEKTOV,  VRÁTANE MIKROPROJEKTOV S PRVKAMI INFRAŠTRUKTÚRY AKO AJ MIKROPROJEKTOV Z OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (IT) 
Opis

Stručné odôvodnenie

Vyhlasujem, že:
	nie som zamestnaný(á) príslušným Euroregiónom/PSK/ŽSK pri realizácii daného strešného projektu;
mám skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z európskych prostriedkov alebo iných zdrojov;

poznám platné právne predpisy týkajúce sa európskych fondov;
mám vedomosti, poznatky a skúsenosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020;
mám poznatky v oblasti problematiky a legislatívy súvisiacej s čerpaním finančných prostriedkov pomoci Európskej únie, najmä týkajúcich sa Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 a najmä podrobného opisu prioritných osí Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Príručky pre prijímateľa, Pokynov týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov v rozsahu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014-2020, Príručky pre mikroprijímateľa strešných projektov v Programe cezhraničnej spolupráce  Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020;
uvedomujem si trestnú zodpovednosť za uvádzanie nepravdivých vyhlásení alebo zatajenie pravdy, vyhlasujem, že som nebol/-a právoplatne odsúdený/-a za úmyselný trestný čin alebo za úmyselný daňový podvod, v plnej miere využívam verejné práva a som plne spôsobilý/-á na právne úkony. Vyhlásenie je predkladané pod hrozbou trestnej zodpovednosti za uvádzanie nepravdivých vyhlásení, v súlade s Trestným zákonníkom, zákon 300/2005 Zb. z v znení neskorších predpisov, najmä § 261;
súhlasím s uvedením osobných údajov v zozname uchádzačov o funkciu experta a so spracovávaním osobných údajov uvedených uchádzačom o funkciu experta v procese zostavovania a vedenia zoznamu uchádzačov o funkciu experta a na potreby účasti vo výbere mikroprojektov.

K osobnému dotazníku prikladám:

	kópie dokumentov potvrdzujúcich splnenie vyššie uvedených podmienok


Pravdivosť údajov uvedených v žiadosti potvrdzujem vlastnoručným podpisom:


………………………………….						………..……………………………
      (miesto a dátum)						          ( podpis kandidáta) 

