PRAVIDLÁ VÝBERU A SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKMI
PRE OVEROVANIE TECHNICKÝCH ZMIEN OZNAMOVANÝCH
PRIJÍMATEĽMI POČAS REALIZÁCIE PROJEKTOV V RÁMCI PROGRAMU
INTERREG V-A POĽSKO–SLOVENSKO 2014-2020
§1
Definície
Všade, kde sa v pravidlách výberu hovorí o:
1)

CEP – znamená Centrum európskych projektov;

2)

STS – znamená Spoločný technický sekretariát;

3)

zákone – znamená zákon z 11. júla 2014 o pravidlách realizácie programov v oblasti
kohéznej politiky financovaných v programovom období 2014 - 2020 (Z. z. z roku 2020,
čiastka 818, 2020);

4)

programe – znamená program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020;

5)

výber – znamená výberové konanie kandidátov na odborníkov;

6)

zozname – znamená zoznam kandidátov na odborníkov uvedený v čl. 68a ods. 11
zákona;

7)

osobe uchádzajúcej sa o status kandidáta na odborníka – osoba, ktorá predložila
žiadosť o zaradenie do zoznamu;

8)

kandidátovi na odborníka – osoba uvedená v čl. 68a ods. 1 bod 2) zákona;

9)

pravidlách výberu– znamená tieto pravidlá.
§2
Všeobecné informácie

1.

Organizátorom výberového konania je CEP.

2.

Cieľom výberového konania je vybrať kandidátov na odborníkov pre overovanie technických
zmien oznamovaných prijímateľmi počas realizácie projektov v rámci programu.

3.

Výberové konanie kandidátov na odborníkov sa týka týchto oblastí:

4.

1)

uskutočniteľnosť cestnej infraštruktúry;

2)

uskutočniteľnosť infraštruktúry v projektoch v rámci:
a)

1. prioritnej osi – „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia“;

b)

2. prioritnej osi v rámci cieľa – „Rozvoj multimodálnej dopravy“;

c)

3. prioritnej osi – „Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania“.

Osoba uchádzajúca sa o status kandidáta na odborníka sa môže uchádzať o status kandidáta na
odborníka vo viac ako jednej oblasti uvedenej v ods. 3.
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5.

Kandidáti vybraní v rámci výberového konania budú umiestnení na zozname. Zoznam sa
uverejňuje na webovej stránke CEP.

6.

Kandidáti na odborníkov umiestnení na zoznam budú môcť byť poverení overovaním
technických zmien oznamovaných prijímateľmi počas realizácie projektu.
§3
Kandidáti na odborníkov

1.

2.

Kandidátom na odborníka môže byť osoba, ktorá spĺňa všetky nasledovné podmienky:
1)

ovláda poľský alebo slovenský jazyk minimálne na úrovni C11;

2)

má vyššie technické vzdelanie v oblasti stavebníctva (alebo príbuzné odbory);

3)

má aspoň 3-ročnú pracovnú prax vo vybranej oblasti uvedenej v 2 ods. 3, získanú počas
posledných 5 rokov pred podaním žiadosti;

4)

požíva občianske práva v plnom rozsahu;

5)

je spôsobilá na vykonávanie právnych úkonov;

6)

nebola právoplatné odsúdená za úmyselný alebo daňový trestný čin.

Kandidátom na odborníka nemôže byť osoba, ktorá sa zúčastňuje na implementácii programu
prostredníctvom realizácie úloh programových inštitúcií, t. j. riadiaceho orgánu, národného
orgánu, orgánu pre audit, certifikačného orgánu, spoločného technického sekretariátu,
regionálnych kontaktných bodov, národných kontrolórov, monitorovacieho výboru.
§4
Výberové konanie

1.

Osoba spĺňajúca podmienky uvedené v § 3 ods. 1, uchádzajúca sa o zaradenie do zoznamu,
predloží organizátorovi výberového konania prostredníctvom elektronickej pošty žiadosť
vypracovanú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 pravidiel, ktorá obsahuje:
1)

formulár osobného dotazníka (príloha č. 1.1);

2)

vyhlásenie o splnení podmienok (príloha č. 1.2);

3)

súhlas, aby organizátor výberového konania a inštitúcie zapojené do realizácie programu
spracúvali osobné údaje uvedené v predloženej žiadosti.

Žiadosť musí obsahovať elektronický podpis alebo byť zaslaná vo forme naskenovanej
žiadosti obsahujúcej vlastnoručný podpis kandidáta na odborníka.
2.

Predloženie žiadosti uvedenej v ods. 1 zároveň znamená súhlas s ustanoveniami Pravidiel
výberu a spolupráce.

3.

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: kontakt@plsk.eu najneskôr do 10. júna 2021. Žiadosti
zaslané po termíne (rozhoduje dátum doručenia) sa nebudú posudzovať.
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na globálnej stupnici jazykových spôsobilostí podľa „Common European Framework of Reference for
Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: výučba,
učenie, hodnotenie: (SERRJ)“;
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4.

Predloženie žiadosti o zaradenie do zoznamu nie je rovnocenné so zaradením do zoznamu a
získaním statusu kandidáta na odborníka. Status kandidáta na odborníka získa výlučne osoba,
ktorej žiadosť bola pozitívne posúdená a bola zapísaná do zoznamu.

5.

Analýza predložených žiadostí bude vykonaná pomocou hodnotiaceho hárku, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 3 Pravidiel výberu.

6.

Overovanie žiadostí vykonáva komisia zložená z 2 členov, ktorí sú pracovníkmi CEP. Overenie sa
vykonáva prostredníctvom určenia, či žiadosť zodpovedá formálnym podmienkam stanoveným
v § 4 a či osoba, ktorá predložila žiadosť spĺňajúcu podmienky stanovené v § 4 spĺňa / nespĺňa
osobnostné podmienky stanovené v § 3.

7.

V prípade, ak CEP vo fáze overovania žiadosti zistí formálne nedostatky žiadosti, CEP vyzve
osobu, ktorá žiadosť predložila, aby ju doplnila v lehote nepresahujúcej 3 dni odo dňa výzvy.
Predpokladá sa možnosť jednorazového doplnenia predloženej žiadosti. Výzva na doplnenie
žiadosti bude zaslaná na kontaktnú adresu, ktorú uviedol žiadateľ. V prípade nedodržania
termínu uvedeného v predchádzajúcej vete sa žiadosť nebude posudzovať.

8.

Osoby uchádzajúce sa o status kandidáta na odborníka budú informované o výsledku posúdenia
žiadosti elektronickou cestou, a v prípade negatívneho posúdenia žiadosti aj o dôvodoch
negatívneho posúdenia.

9.

Osoby uchádzajúce sa o status kandidáta na odborníka, ktorých žiadosti o zaradenie do zoznamu
budú posúdené negatívne, nemajú možnosť odvolať sa proti výsledku overenia žiadosti.

10.

Osoby vybrané počas výberového konania budú zaradené do zoznamu.

11.

Zoznam obsahuje meno a priezvisko kandidáta na odborníka, jeho/jej e-mailovú adresu
a informáciu o oblasti programu, v ktorej má kandidát vedomosti a skúsenosti.

12.

Zoznam bude verejne sprístupnený na webovej stránke CEP.

13.

Kandidáti na odborníkov sú povinní aktualizovať svoje údaje uvedené v zozname. STS aktualizuje
údaje kandidátov na odborníka vrátane informácií o ich vedomostiach a skúsenostiach, na
základe informácií, ktoré poskytnú kandidáti na odborníkov.

14.

Kandidáti na odborníkov budú CEP bezodkladne informovať o týchto okolnostiach:
1)
2)
3)

indície uvedené v § 3 ods. 1 už nie sú splnené;
strata požadovaných oprávnení v oblasti, ktorej sa týka operačný program, adekvátne ku
zvereným úlohám;
vyskytli sa indície, ktoré majú za následok vyradenie zo zoznamu, uvedené v zmluve
s odborníkom, ktorej vzor tvorí prílohu č. 4 pravidiel.
§5
Pravidlá spolupráce s odborníkom

1.

Pravidlá spolupráce s odborníkom zradenými do zoznamu sú definované v zmluve
s odborníkom, predmetom ktorej je vykonanie overenia technických zmien oznamovaných
prijímateľmi počas realizácie projektov v súlade s rozsahom hárku overenia, ktorý tvorí prílohu
č. 2 pravidiel.

2.

Návrh zmluvy s odborníkom je uvedený v prílohe č. 4 pravidiel.
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3.

CEP si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien v návrhu zmluvy. O zmenách v návrhu zmluvy
bude CEP informovať prostredníctvom umiestnenia informácie na webovej stránke, na ktorej
bolo uverejnené oznámenie o výberovom konaní.

4.

Získanie statusu kandidáta na odborníka a podpísanie zmluvy s CEP neznamená povinnosť CEP
predkladať kandidátovi objednávky na vykonanie akýchkoľvek úloh. V prípade nepredloženia
objednávky na vykonanie úloh neprináležia kandidátovi na odborníka žiadne nároky z tohto
titulu.

5.

Kandidát na odborníka, ktorý sa zúčastnil výberu projektu, nemôže realizovať úlohy uvedené v §
2 ods. 2, vo vzťahu k tomuto projektu.

6.

Odborník vybraný zo zoznamu je pred realizáciou prvej objednávky povinný zúčastniť sa na
školení o pravidlách overovania, ktoré zorganizuje STS. Školenie sa uskutoční vo forme on-line.
§6
Pravidlá odmeňovania odborníkov

1.

Overenie technickej zmeny (vrátane správnosti vypracovania technickej dokumentácie)
znamená vydanie písomného stanoviska podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 pravidiel.

2.

Množstvo a termín predkladania objednávok odborníkom závisí od počtu a termínov
predkladania žiadostí o zmeny partnermi, ktorí realizujú projekty v rámci programu.

3.

Termín vykonania overenia technickej zmeny odborníkom je ustanovený v zmluve s
odborníkom.

4.

Odmena za zrealizovanú objednávku vykonania overenia technickej zmeny, prijatú
objednávateľom (týka sa jednotlivej zmeny jedného partnera projektu) predstavuje:
1) 600,00 PLN brutto pre odborníka, ktorý je občanom Poľskej republiky,
2) 135 EUR brutto pre odborníka, ktorý nie je občanom Poľskej republiky.

5.

Celková hodnota odmeny odborníka po zdanení v rámci uzatvorenej zmluvy v danom roku
nesmie byť rovná alebo presahovať sumu 130 000 PLN.

6.

Odmena uvedená vyššie bude zahŕňať odovzdanie majetkových autorských práv v zmysle zákona
zo 4. februára 1994 o autorských a príbuzných právach (Z. z. z roku 2019, polož. 1231, v znení
neskorších predpisov) organizátorovi výberového konania v súlade s ustanoveniami zmluvy s
odborníkom.
§7
Vyradenie údajov kandidáta na odborníka zo zoznamu
1. Kandidát na odborníka bude vyradený zo zoznamu v prípade, ak vo vzťahu k nemu nastane
aspoň jedna z týchto okolností:
1)

nepožíva občianske práva v plnom rozsahu,

2)

stratil plnú právnu spôsobilosť,

3)

bol právoplatné odsúdený za úmyselný alebo daňový trestný čin,

4)

uviedol nepravdu vo vyhláseniach týkajúcich sa jeho nestrannosti alebo dôvernosti,
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5)

podal písomnú žiadosť o vyradenie zo zoznamu,

6)

vyskytli sa indície majúce za následok vyradenie zo zoznamu, uvedené v zmluve
uzatvorenej s odborníkom.

2. O skutočnosti vyradenia zo zoznamu STS informuje osobu vyradenú zo zoznamu
elektronickou cestou.
3. V prípade rozdielov medzi ustanoveniami pravidiel a vzorom zmluvy s odborníkom, ktorý
tvorí prílohu č. 4 pravidiel, je záväzné znenie zmluvy s odborníkom.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu kandidátov na odborníkov.
Príloha č. 2 – Kritériá a hárok overenia technickej zmeny.
Príloha č. 3 – Hodnotiaci hárok odborníkov.
Príloha č. 4 – Vzor zmluvy s odborníkom.
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