PRÍLOHA Č. 3 – HODNOTIACI HÁROK ODBORNÍKOV
Hodnotiaci hárok kandidáta na odborníka na overovanie technických zmien oznamovaných prijímateľmi počas realizácie projektov v rámci programu Interreg
V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 (v súlade s čl. 68a ods. 1 bod 2) zákona z 11. júla 2014 o pravidlách realizácie programov v oblasti politiky súdržnosti
financovaných v období 2014–2020 (Z. z. z roku 2020, čiastka 818, v znení neskorších predpisov).
I.
Meno:

Údaje kandidáta (-tky)

Priezvisko:
Oblasť:



I.
II.

Uskutočniteľnosť cestnej infraštruktúry
Uskutočniteľnosť infraštruktúry v projektoch v
rámci:
− 1. prioritnej osi „Ochrana a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“
− 2. prioritnej osi v rámci cieľa „Rozvoj multimodálnej
dopravy“
− 3. prioritnej osi „Rozvoj cezhraničného vzdelávania
a celoživotného vzdelávania“



II.
Formálne overenie
II.1. Bola žiadosť predložená v termíne stanovenom v oznámení o nábore?
(výber je potrebné označiť x, a v prípade nesplnenia niektorej z podmienok je potrebné uviesť odôvodnenie v stĺpci pripomienky.)
Kritérium
ÁNO
NIE
Odborník (-čka) predložil (-a) žiadosť elektronicky na adresu kontakt@plsk.eu v termíne do
10.06.2021.
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II.2. Spĺňa žiadosť, ktorú predložil/-a kandidát (-ka), podmienky stanovené v § 4 Pravidiel výberu a spolupráce s odborníkmi na overovanie technických
zmien oznamovaných prijímateľmi počas realizácie projektov v rámci programu?
(výber je potrebné označiť x, a v prípade nesplnenia niektorej z podmienok je potrebné uviesť odôvodnenie v stĺpci pripomienky).
Kritérium
Odborník (-čka) predložil (-a) žiadosť o zaradenie do Zoznamu kandidátov na odborníkov v
súlade so vzorom v prílohe č. 1 Pravidiel výberu
Odborník (-čka) predložil (-a) osobný dotazník v súlade so vzorom uvedeným v prílohe č. 1.1.
Pravidiel výberu

ÁNO

NIE









Odborník (-čka) predložil (-a) podpísané vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 3 ods. 1,
vypracované podľa vzoru tvoriaceho prílohu č. 1.2. Pravidiel výberu





Odborník (-čka) predložil (-a) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov zo strany CEP,
vypracovaný podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 1.3. Pravidiel výberu
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II.2. Spĺňa kandidát (-ka) podmienky stanovené v § 3 Pravidiel výberu?
(výber je potrebné označiť x, a v prípade nesplnenia niektorej z podmienok je potrebné uviesť odôvodnenie v stĺpci pripomienky).
ÁNO
NIE
Kritérium
Odborník (-čka) ovláda poľský alebo slovenský jazyk (ktorý?) na úrovni min. C1





Odborník (-čka) má vyššie technické vzdelanie v oblasti stavebníctva (alebo príbuzné odbory)





Odborník (-čka) má minimálne 3-ročnú pracovnú prax vo vybranej oblasti za obdobie
posledných 5 rokov predo dňom predloženia žiadosti





Odborník (-čka) požíva občianske práva v plnom rozsahu





Odborník (-čka) má spôsobilosť vykonávať právne úkony
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Odborník (-čka) nebol (-a) odsúdený (-á) právoplatným rozsudkom za úmyselný alebo daňový
trestný čin (splnenie podmienky – označte odpoveď ÁNO)





Odborník (-čka) sa nezúčastňuje 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 (splnenie podmienky – označte odpoveď
ÁNO)





V prípade označenia aspoň jednej položky v stĺpci NIE v časti týkajúcej sa formálneho overenia sa žiadosť kandidáta (-tky) nebude posudzovať.
III.
Hodnotenie vykonal/-a
Meno a priezvisko hodnotiteľa 1:

Meno a priezvisko hodnotiteľa 2:

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

IV.
Hodnotenie schválil/-a
Meno a priezvisko:
Dátum a podpis:
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