Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako Správca programu
„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“
financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru 2014 – 2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021
vyhlasuje
Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt
v znení Usmernenia č. 1

I. Predmet výzvy:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu
„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ vyhlasuje výzvu na výber odborných
hodnotiteľov žiadostí o projekt za účelom zostavenia databázy odborných hodnotiteľov.
Databáza odborných hodnotiteľov bude zostavená na účely odborného hodnotenia žiadostí
o projekt.
Prostredníctvom databázy odborných hodnotiteľov bude zabezpečená transparentná,
objektívna a kvalitná realizácia hodnotiaceho procesu za účasti nezávislých odborníkov
predkladaných žiadostí o projekt.
Databáza bude využívaná k procesu odborného hodnotenia pre naplnenie cieľa programu
„Zmiernená zmena klímy a znížená zraniteľnosť voči zmene klímy“, a to pre hodnotenie
žiadostí o projekt k vyhlasovaným výzvam pre Výstup 1 a Výstup 2 podľa Programovej
dohody1, okrem preddefinovaného projektu.
Výstup 1:
„Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v rámci
cieľových území“ bude podporený dvomi výzvami na predkladanie projektov zameraných
na akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy realizované miestnymi
orgánmi v mestských územiach (výzva 1 v rámci Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru (ďalej len „FM EHP“)) a výzva 2 v rámci Nórskeho finančného
mechanizmu (ďalej len „NFM“)). Výstup bude ďalej podporený jednou výzvou
na predkladanie projektov a jednou schémou malých grantov (ďalej len „SMG“) zameranou
na zvyšovanie povedomia o zmene klímy (výzva 3 a SMG 1 v rámci NFM). SMG sa zvlášť
zameriava na základné a stredné školy.
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https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4229638&l=sk.
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Výstup 2:
„Zvýšená schopnosť cieľových ekosystémov prispôsobiť sa zmene klímy“ bude podporený
jednou výzvou na predkladanie projektov zameraných na obnovu znehodnotených
ekosystémov (výzva 4) v rámci NFM.
Tabuľka 1 Prehľad vyhlasovaných výziev pre ktoré bude databáza odborných hodnotiteľov
využívaná (číslovanie výziev je v zmysle platnej Programovej dohody):
Výstup 1/Outcome 1

Výzva 1/

Výsledok 1.1/Output 1.1

„Zvýšená odolnosť
voči zmene klímy a
schopnosť reagovať
na zmenu klímy v
rámci cieľových
území“/

Call 1

„Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa
zmene klímy implementované miestnymi orgánmi
v mestských územiach“/“Action plans for mitigation
and adaptation implemented by local authorities in
urban areas”

“Increased climate
change resilience
and responsiveness
within targeted
areas”

Výzva 2/
Call 2
SMG 1/

Výsledok 1.2/Output 1.2

SGS 1

„Aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní
a prispôsobovaní sa zmene klímy realizované
školami“/“Awareness raising activities on climate
change mitigation and adaptation carried out by
schools”

Výzva 3/

Výsledok 1.3/Output 1.3

Call 3

„Aktivity realizované na zvyšovanie povedomia
o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene
klímy“/“Awareness raising activities on climate
change mitigation and adaptation carried out”

Výstup 2/ Outcome 2 Výzva 4/

Výsledok 2.1/Output 2.1

„Zvýšená schopnosť
cieľových
ekosystémov
prispôsobiť sa
zmene klímy“/

„Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“/

Call 4

“Restoration of degraded wetland ecosystems”

“Enhanced ability of
targeted ecosystems
to adapt to climate
change”
Indikatívny termín výkonu odborného hodnotenia pre odborné hodnotenie žiadostí
o projekt k vyhlásenej výzve 1 a SMG 1 je prvý polrok 2020. Pre ostatné výzvy je
predpokladaný plánovaný termín odborného hodnotenia na druhý polrok 2020.
Záujemcovia o pozíciu odborného hodnotiteľa musia splniť všetky formálne a odborné
náležitosti z tejto výzvy a postupovať v súlade s jej ustanoveniami.
2

II. Kritériá na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt:
•
•
•
•
•

•

•

•

bezúhonnosť;
nestrannosť;
plná spôsobilosť na právne úkony;
vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa;
minimálne 5 ročná prax s tematickým zameraním na minimálne jednu z nasledovných
oblastí/podoblastí podľa relevantnosti ku konkrétnej výzve v rámci programu SK-Klíma,
a to konkrétne:
- v environmentálnej oblasti, jej politík a programov a/alebo
- v oblasti zmeny klímy (zmierňovanie zmeny klímy, t.j. mitigácia v reakcii na príčiny
zmeny klímy, ako najmä znižovanie emisií skleníkových plynov, zväčšovanie
záchytov skleníkových plynov a prispôsobovanie sa zmene klímy, t.j. adaptácia
v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy, ako najmä znižovanie zraniteľnosti
územia voči aktuálnym alebo očakávaným vplyvom zmeny klímy) a/alebo
- v oblasti kvality životného prostredia (najmä kvalita horninového prostredia, vody,
pôdy, ovzdušia, biodiverzity), alebo ochrany ovzdušia (najmä riadenie kvality
ovzdušia, monitoring zdrojov znečistenia a znečisťujúcich látok, vplyv na zdravie
človeka), alebo ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (najmä zachovanie a obnova
biologickej/krajinnej biodiverzity, zachovanie a obnova ekosystémov a ich služieb,
starostlivosť o prírodu, biotopy) a/alebo
- v pedagogicko-vedeckej činnosti, výskumno-vývojovej činnosti, poradenskoexpertíznej a inej znaleckej činnosti alebo kontrolnej, alebo inej obdobnej technickej
činnosti minimálne v jednej z vyššie uvedených oblastí/podoblastí;
musia byť nezávislí a nestranní, t. j. nesmeli byť zapojení do prípravy Programu,
ani nesmú byť v štátnozamestnaneckom pomere, či pracovnoprávnom pomere
so Správcom programu, t. j. Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky,
vrátane zamestnancov všetkých podriadených organizácií v rámci rezortu
(https://www.minzp.sk/kontakty/organizacie-rezortu.html).
znalosti platných právnych predpisov SR a EÚ, koncepčných a strategických
dokumentov relevantných k oblastiam spomenutých vyššie (základné dokumenty
upravujúce implementáciu grantov EHP a Nórska 2014-20212, strategické dokumenty
MŽP SR3, Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj4, viď kapitola V. tejto výzvy);
ovládanie štátneho jazyka (slovenského jazyka slovom aj písmom) a ďalej anglického
jazyka na úrovni minimálne B1;
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https://www.eeagrants.sk/zakladne-informacie/zakladne-dokumenty/.
http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/.
4
http://www.minzp.sk/oblasti/agenda-2030/.
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•

schopnosti a osobnostné vlastnosti: vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti,
schopnosť pracovať pod časovým tlakom a dodržiavať stanovené termíny.

Záujemcovia o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov musia preukázať odborné
skúsenosti v oblastiach špecifického záujmu k témam pre plánované výzvy na predkladanie
žiadostí o projekt (viď Tabuľka 1).
Podmienky výkonu hodnotenia:
1. Vzhľadom na možnosť zneužitia informácií uvedených v žiadosti o projekt a jej
prílohách, ako aj v záujme vylúčenia zaujatosti v priebehu hodnotenia žiadosti
o projekt sú odborní hodnotitelia povinní pri podpise dohody o vykonaní práce
podpísať aj Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií
a vylúčení konfliktu záujmov.
2. Vybraní odborní hodnotitelia sú povinní pred začatím procesu odborného hodnotenia
podpísať aj Čestné vyhlásenie o oboznámení sa s Inštrukciami
pre odborných hodnotiteľov, Programovou dohodou, znením konkrétnej výzvy na
predkladanie žiadostí o projekt a ďalšími dokumentami potrebnými pre proces
odborného hodnotenia, na základe ktorého je odborný hodnotiteľ schopný analyzovať
projekt, t. j. je schopný objektívne posúdiť kvalitu predkladaných projektov z pohľadu
plnenia odborných kritérií požadovaných v rámci jednotlivých výziev pre oblasť
projektovú, finančnú, administratívnu, bilaterálnu, bonusovú príp. inú (ak relevantné).
3. Odborní hodnotitelia pred hodnotením žiadostí o projekt sú zároveň povinní
absolvovať školenie.
III. Spôsob overenia náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa:
O zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov sa záujemcovia môžu uchádzať
vyplnením a zaslaním nasledovných dokumentov:
1. Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov (Príloha č. 1 - Žiadosť
o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov). V rámci Prílohy č. 1 je uchádzač
povinný v uvádzanej tabuľke vyznačiť, v rámci ktorej výzvy chce byť zaradený
do databázy odborných hodnotiteľov, a tým vykonávať odborné hodnotenie
príslušných žiadostí o projekt.
V tabuľke je potrebné uviesť súhlas so zaradením k minimálne jednej výzve o odborné
hodnotenie žiadostí o projekt.
2. Životopis preukazujúci vzdelanie, odborné skúsenosti (prax) vo forme Europass
(Príloha č. 2 - Životopis žiadateľa o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov).
V životopise je zároveň potrebné uviesť v časti „Referencie“ získanú prax v oblasti
súvisiacej s predmetom odborného hodnotenia spolu s uvedením počtu rokov, počas
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3.

4.
5.
6.

7.

•
•

ktorých na danej pozícii pôsobil, pričom je potrebné uviesť oblasť praxe výberom
z číselníka SK NACE.
Vyhlásenie k spracovaniu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov5 a nariadenia č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov6 (Príloha č. 3 - Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov).
Kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (napr. diplom).
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia.
Zamestnávateľom potvrdené referencie o praxi hodnotiteľa (potvrdzujúce minimálne
zadefinovanú požadovanú prax v požadovanej oblasti), v prípade štátnych
zamestnancov postačuje doložiť opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta, ak je
z neho zrejmá uvedená činnosť.
Čestné vyhlásenie (Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie v znení Usmernenia č. 1), ktorým
uchádzač preukazuje splnenie nasledovných kritérií a požiadaviek na výber odborných
hodnotiteľov:
plná spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
odborná znalosť v tematickom zameraní na minimálne jednu z nasledovných
oblastí/podoblastí podľa relevantnosti ku konkrétnej výzve v rámci programu SK-Klíma,
a to konkrétne:
- v environmentálnej oblasti, jej politík a programov a/alebo
- v oblasti zmeny klímy (zmierňovanie zmeny klímy, t.j. mitigácia v reakcii na
príčiny zmeny klímy, ako najmä znižovanie emisií skleníkových plynov,
zväčšovanie záchytov skleníkových plynov a prispôsobovanie sa zmene
klímy, t.j. adaptácia v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy, ako najmä
znižovanie zraniteľnosti územia voči aktuálnym alebo očakávaným vplyvom
zmeny klímy) a/alebo
- v oblasti kvality životného prostredia (najmä kvalita horninového prostredia,
vody, pôdy, ovzdušia, biodiverzity), alebo ochrany ovzdušia (najmä riadenie
kvality ovzdušia, monitoring zdrojov znečistenia a znečisťujúcich látok, vplyv
na zdravie človeka), alebo ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (najmä
zachovanie a obnova biologickej/krajinnej biodiverzity, zachovanie a obnova
ekosystémov a ich služieb, starostlivosť o prírodu, biotopy) a/alebo
- v pedagogicko-vedeckej činnosti, výskumno-vývojovej činnosti, poradenskoexpertíznej a inej znaleckej činnosti alebo kontrolnej, alebo inej obdobnej
technickej činnosti minimálne v jednej z vyššie uvedených
oblastí/podoblastí;

5

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
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•
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•
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znalosti platných právnych predpisov SR a EÚ, koncepčných a strategických
dokumentov relevantných k oblastiam spomenutých vyššie (základné dokumenty
upravujúce implementáciu grantov EHP a Nórska 2014-20217, strategické dokumenty
MŽP SR8, Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj9, viď kapitola V. tejto výzvy);
ovládanie štátneho jazyka a ďalej aj anglického jazyka na úrovni minimálne B1.
Uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov,
že rozumie slovenskému jazyku slovom aj písmom a zároveň je skúseným
používateľom anglického jazyka, t. j. disponuje minimálne komunikačnou úrovňou B1;
vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti;
schopnosť pracovať pod časovým tlakom a dodržiavať stanovené termíny.

Ďalšie prílohy uchádzač predkladá podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov, doklady
preukazujúce skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z fondov EÚ a pod.),
predloženie predmetných dokumentov je odporúčané na podporu informácií predložených
v životopise.
Relevantné dokumenty v rámci oboznámenia sa so základnými dokumentami upravujúcimi
implementáciu grantov EHP a Nórska 2014-2021, sú uvádzané v kapitole V. vo forme
odkazov.
Žiadosti o zaradenie (vrátane príloh) nespĺňajúce všetky vyššie uvedené náležitosti, budú
automaticky vyradené z evidencie v prípade, ak ani po výzve na doplnenie v elektronickej
forme, do 5 pracovných dní , nebudú chýbajúce náležitosti doplnené.
IV. Ďalšie informácie:
Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať zverejnené kritériá na základe zhodnotenia doručených
náležitostí k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa, budú následne zaradení
do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt. O tejto skutočnosti budú
informovaní odborní hodnotitelia zo strany Správcu programu emailom.
Celková výška sumy za zhodnotenie jednej žiadosti o projekt je 200,00 EUR.
Príslušné náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa zašle uchádzač
v termíne do 31. 01. 2020, v písomnej forme na adresu:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov nadnárodnej spolupráce a podporných činností
7

https://www.eeagrants.sk/zakladne-informacie/zakladne-dokumenty/.
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Karloveská 2
841 04 Bratislava
Obálku je potrebné označiť nápisom „Odborný hodnotiteľ: SK-Klíma“.
Pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu
odborného hodnotiteľa v lehote na to určenej výzvou je rozhodujúci dátum odovzdania
žiadosti na prepravu (dátum pečiatky pošty, príp. kuriérskej služby), resp. dátum
osobného doručenia žiadosti v pracovné dni v čase od 8:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00
na vyššie uvedenú adresu.
Kontakt pre bližšie informácie k Výzve na výber odborných hodnotiteľov:
viera.svitekova@enviro.gov.sk.
Do predmetu správy prosím uvádzať „Odborný hodnotiteľ SK-Klíma“.
V. Odkazy na relevantné dokumenty:
Memorandum o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP:
https://www.eeagrants.sk/site/assets/files/1035/73_memorandum-o-porozumeni-priimplementacii-financneho-mechanizmu-ehp-v-programovom-obdobi-2014-2021.pdf
Memorandum o porozumení pri implementácii Nórskeho finančného mechanizmu:
https://www.eeagrants.sk/site/assets/files/1035/74_memorandum-o-porozumeni-priimplementacii-norskeho-financneho-mechanizmu-v-programovom-obdobi-2014-2021.pdf
Nariadenie pre implementáciu Finančného mechanizmu EHP:
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
Nariadenie pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu:
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-norway-grants-2014-2021
Programová dohoda:
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4229638&l=sk
Strategické dokumenty MŽP SR:
http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj:
http://www.minzp.sk/oblasti/agenda-2030/
Dokumenty uvádzané Certifikačným orgánom (Ministerstvo financií SR):
https://www.finance.gov.sk/sk/financne-vztahy-eu/zahranicna-pomoc/financnymechanizmus-ehp-norsky-financny-mechanizmus-2014-2021/
Súhrnný prehľad dokumentov pre program SK-Klíma je zverejnený aj na webovom sídle
Správcu programu:
www.minzp.sk/eea/
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Dokumenty uvádzané Národným kontaktným bodom (Úrad vlády Slovenskej republiky):
www.eeagrants.sk
Príručky, pokyny a iné dokumenty vydané Úradom pre finančný mechanizmus:
www.eeagrants.org
VI. Prílohy výzvy v znení Usmernenia č. 1
Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov
Príloha č. 2 Životopis žiadateľa o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov
Príloha č. 3 Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie v znení Usmernenia č.1 platného od 15.1.2020.
Dátum zverejnenia Výzvy na výber odborných hodnotiteľov v znení Usmernenia č. 1:
15.01.2020
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