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sociálna implementačná agentúra


vyhlasuje

výzvu NA externých HODNOTIteľov 
v súvislosti s hodnotením žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených           na Sociálnu implementačnú agentúru 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia


Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti
 
Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Rámcová aktivita 1.2.4: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania







dňa 28. apríla 2010
Všeobecné informácie
Dňa 28. apríla 2010 Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „OP ZaSI“), ktorá bude podporovaná v rámci 
Prioritnej osi 1: Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenia 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania a Rámcovej aktivity 1.2.4: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania.
Znenie výzvy (kód výzvy: DOP2010–SIP005) spolu s relevantnými dokumentmi je  zverejnené na webovej stránke SIA www.sia.gov.sk.
Výzva je zameraná na podporu tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania.
V súvislosti s predkladaním projektov na danú tému vyhlasuje SIA výzvu na externých hodnotiteľov s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.


Termín uzávierky prijímania žiadostí o pozíciu externého hodnotiteľa:
30.4.2010 do 16.00 hod.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberu externých hodnotiteľov: 
máj 2010

Predpokladaný termín uskutočnenia hodnotiaceho procesu žiadostí o NFP: 
máj - júl 2010

Vybraní externí hodnotitelia absolvujú školenie k metodike hodnotenia projektov.

Podmienky akceptácie žiadosti o pozíciu externého hodnotiteľa
Občianstvo SR
Dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa 

Odborné kritériá:  
preukázanie odbornej praxe v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia (štruktúrovaný životopis)
Požadované skúsenosti a vedomosti: 
znalosť programových dokumentov v danej oblasti – Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) a Programový manuál OP ZaSI; 
	skúsenosti z oblasti implementácie projektov podporených z finančných prostriedkov EÚ;
	skúsenosti nadobudnuté aktívnym pôsobením v súkromnom sektore.
Ďalšie vítané skúsenosti a vedomosti:

	skúsenosti z oblasti hodnotenia, schvaľovania projektov predložených v rámci programov EÚ; 
	skúsenosti a vedomosti z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov;

vedomosti a skúsenosti z oblasti realizácie vzdelávacích aktivít a pod. 

Osobnostné predpoklady: 
	objektivita, čestnosť, diskrétnosť;
	schopnosť pracovať pod časovým stresom;
	bezúhonnosť;
	nestrannosť a nezávislosť od žiadateľov;
	schopnosť pracovať v MS Office – Word a Excel.



Náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu externého hodnotiteľa

Uchádzači na pozíciu externého hodnotiteľa sú povinní vyplniť a zaslať nasledovné dokumenty:
	Žiadosť o pozíciu externého hodnotiteľa na odborné hodnotenie žiadostí o NFP predložených v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (Príloha č. 1);
	Štruktúrovaný životopis (Príloha č. 2);
	Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti  (Príloha č. 3);
	Ďalšie prílohy (kópie certifikátov, osvedčení a pod.).


Ďalšie informácie

Po prvotnej kontrole žiadostí o pozíciu externého hodnotiteľa menuje generálny riaditeľ SIA členov komisie, ktorá schvaľuje zoznam externých hodnotiteľov spĺňajúcich požadované kritériá.  Komisia je 5 členná, z toho minimálne jeden člen je zástupcom RO pre OP ZaSI. Všetci prizvaní zástupcovia posudzujú individuálne každý životopis a stupeň súladu s výberovými kritériami. Na základe vyjadrenia každého člena sa hlasuje o akceptácii resp. neakceptácii uchádzača o pozíciu hodnotiteľa. Po prijatí konsenzu - akceptácie resp. vylúčenia hodnotiteľa sa zostavuje konečný zoznam externých hodnotiteľov, ktorý tvorí databázu vybraných externých hodnotiteľov, tzv. „shortlist“. 
Na základe množstva žiadostí o NFP, ktoré prešli kontrolou formálnej správnosti, predseda komisie navrhne počet externých hodnotiteľov nevyhnutný na vykonanie procesu odborného hodnotenia. Výber externých hodnotiteľov na výkon odborného hodnotenia sa realizuje náhodným žrebovaním. 

Externými hodnotiteľmi nemôžu byť osoby/blízke osoby, pôsobiace v organizácii, ktorá vypracováva alebo predkladá hodnotené projekty. (Blízkou osobou sa rozumie osoba podľa zákona NR SR č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov). 

Hodnotenie projektov je honorované.


Zaslanie žiadosti o pozíciu externého hodnotiteľa

Záujemca pošle vyplnenú Žiadosť o pozíciu externého hodnotiteľa na odborné hodnotenie žiadostí o NFP, štruktúrovaný životopis a Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti ako aj ďalšie relevantné prílohy v termíne najneskôr do 30.4.2010 do 16.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) písomne na adresu:

Sociálna implementačná agentúra
Odbor finančného riadenia a publicity
Špitálska 6
813 65  Bratislava

Obálku je potrebné označiť nápisom
„Externý hodnotiteľ“


Žiadosť o pozíciu externého hodnotiteľa, relevantné prílohy a všetky potrebné informácie sú prístupné na webovej stránke www.sia.gov.sk. 

SIA je povinná požiadať o súhlas dotknutej osoby pre sprístupnenie osobných údajov v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

SIA je taktiež povinná zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pri využívaní externých hodnotiteľov. 








