
   

Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie pre  

kandidátov na 

EXPERTOV 

na hodnotenie mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce  

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 v rámci strešných projektov realizovaných 

v partnerstvách: 

 

• Združenie Karpatský euroregión Poľsko a Prešovský samosprávny kraj 

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

Účelom výberového konania je zaistenie nestranného a transparentného kvalitatívneho hodnotenia 

žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 

rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. 

Výberové konanie sa týka hodnotenia mikroprojektov podaných v rámci nasledujúcich prioritných osí 

programu: 

1) Prioritná os 1. – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva na území pohraničia 

2) Prioritná os 3 – Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania 

Podrobný opis prioritných osí uvedených v programe sa nachádza v „Príručke pre mikroprijímateľa” 

(s. 15-22), ktorá je dostupná na internetovej stránke: www.po-kraj.sk  

Kandidátom na experta môže byť osoba, ktorá spĺňa nasledujúce všeobecné podmienky:  

a) Kandidát vyhlasuje, že: 

– nemá obmedzené občianske práva, 

– je spôsobilý/á na právne úkony, 

– nebol/a právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin alebo za úmyselný daňový podvod; 

b) nie je zamestnancom VÚC pri realizácii daného Strešného projektu; 

c) má skúsenosti s realizáciou alebo hodnotením projektov financovaných z európskych prostriedkov 

alebo iných zdrojov; 

d) pozná platné právne predpisy v oblasti európskych fondov; 

e) má poznatky, schopnosti, skúsenosti v oblastiach zahrnutých v Programe Interreg V-A PL-SK 2014-

2020; 

f) má poznatky v oblasti problematiky využívania prostriedkov pomoci Európskej únie, 
predovšetkým týkajúcich sa Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 (vyžaduje sa znalosť 
Podrobného opisu prioritných osí Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Príručky pre 



 

prijímateľa, Smernice v oblasti oprávnenosti výdavkov v rámci Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu pre roky 2014-2020, Príručka 

mikroprijímateľa); 

g) súhlasí s uvedením osobných údajov v zozname kandidátov na expertov a so spracovaním 

osobných údajov, ktoré kandidát na experta zverejní v procese tvorenia a vedenia zoznamu 

kandidátov na expertov, a tiež na účely účasti pri výbere mikroprojektov. 

Vyžadované doklady potvrdzujúce splnenie podmienok: 

 

• kópie dokladov o vzdelaní; 

• kópie dokladov potvrdzujúcich skúsenosti s realizáciou/hodnotením projektov. 

V rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 sa experti zúčastňujú nasledujúcich 
hodnotiacich fáz kvalitatívneho hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku: 

a) technické hodnotenie (zahŕňa kontrolu žiadostí z hľadiska pripravenosti investície na realizáciu, 
opodstatnenosti jej realizácie a spočíva v posúdení, či mikroprojekt spĺňa/nespĺňa kritériá); 

b) vecné hodnotenie (zahŕňa kontrolu žiadostí z hľadiska primeranosti žiadosti a prijatých 
predpokladov, rozsahu a potenciálu partnerstva a jeho cezhraničnosti). 

Opis procesu hodnotenia mikroprojektov obsahuje Príručka pre mikroprijímateľa (kapitola 3.3.2) a 

Príloha č. 2 Príručky pre mikroprijímateľa Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 

Podrobné kritériá hodnotenia mikroprojektov. 

 
Žiadosť týkajúca sa zápisu na zoznam kandidátov na expertov musí obsahovať:  
 

1. žiadosť o zápis na zoznam kandidátov na expertov (podľa vzoru formulára – osobný dotazník 
kandidátov); 

2. kópie dokladov potvrdzujúcich vzdelanie, odborné skúsenosti, poznatky, schopnosti a pod.  

 
 
Dokumenty je potrebné doručiť v lehote najneskôr do 19. septembra 2016 do 15:00 

3. Osobne alebo poštou na adresu: 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

alebo 

4. Zaslať na: cezhrprogramy@vucpo.sk scany vyplnených a podpísaných dokumentov spolu 
s prílohami. 

 


