Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
ako
sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program
vyhlasuje
výzvu č.1/2018/SOPO2 na výber odborných hodnotiteľov
na hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na modernizáciu
zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier
integrovanej zdravotnej starostlivosti

Prioritná os

2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ

2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom
integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Typ výzvy:

uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy:

11. januára 2019

Dátum uzavretia výzvy:

11. februára 2019

Pozn.: netýka sa výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného
mestského rozvoja s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10.

I. Základné informácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 (ďalej len ,,MZ SR ako SO pre IROP“) vyhlasuje
Výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – (ďalej len
,,výzva“) predkladaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre:
 Prioritnú os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
 Investičnú prioritu 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú
k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného
postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym,
kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.
 Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti
 Aktivity:
a) výstavba nových budov;
b) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov;
c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich
stavebných objektov;
d) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia;
e) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia;
f) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým
pripojením a nákupu softvérového vybavenia;
g) budovanie bezbariérových prístupov;
h) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

II. Kritériá pre zaradenie žiadateľov do zoznamu odborných hodnotiteľov
Žiadatelia na pozíciu odborného hodnotiteľa musia spĺňať všetky nižšie uvedené formálne, všeobecné
a odborné kritériá, ktorých splnenie je nutné preukázať uvedeným spôsobom. V rámci odborných kritérií
si žiadateľ zvolí alternatívne kritérium 2A alebo 2B.

1.

Všeobecné kritériá

Kritérium

Spôsob preukázania
splnenia kritéria

Znalosť slovenského jazyka

Znalosť práce s PC

Poznámka

Žiadateľ čestným vyhlásením
deklaruje, že je spôsobilý
na právne úkony

Plná spôsobilosť na právne
úkony

Bezúhonnosť

Splnenie kritéria

Žiadateľ predkladá čestné
vyhlásenie
(príloha č. 2 výzvy)

Žiadateľ čestným vyhlásením
deklaruje, že
že nebol právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný čin.

Žiadateľ
dokladá
výpis
z registra trestov nie starší ako
3 mesiace v prípade oznámenia
o zaradí
do
databázy
odborných
hodnotiteľov,
najneskôr však v deň začatia
odborného hodnotenia, na
ktoré bol odborný hodnotiteľ
vybraný.

Žiadateľ čestným vyhlásením
deklaruje, že má dobrú znalosť
slovenského jazyka
Žiadateľ čestným vyhlásením
preukazuje ovládanie práce s PC

MS Word, MS Excel, Internet,
E-mail a iné.
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2.

Odborné kritériá 2A alebo alternatívne 2B

Kritérium

Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa

Spôsob preukázania
splnenia kritéria

Splnenie kritéria

Žiadateľ predkladá
životopis (príloha č. 3
výzvy) a kópiu dokladu
o dosiahnutom
vysokoškolskom vzdelaní
min. II. stupňa.

Žiadateľ prostredníctvom
životopisu a kópie dokladu
o dosiahnutom vzdelaní
preukáže požadované
vysokoškolské vzdelanie.

Poznámka

Prostredníctvom životopisu
žiadateľ preukazuje
požadované vzdelanie,
odborné skúsenosti (prax),
schopnosti, zručnosti /
vlastnosti, znalosti,
referencie.
Žiadateľ môže predložiť aj
ďalšie prílohy podľa
vlastného uváženia:

2A
- minimálne 2 roky praxe v oblasti
investícií v/do zdravotníckych
zariadeniach/í, verejných budov alebo v
oblasti zdravotníckych technológií alebo v
oblasti organizácií riadenia a
manažmentu zdravotníckych zariadení,
výstavbe, projektovaní a rozpočtovaní
verejných budov.

Žiadateľ prostredníctvom
životopisu preukáže
požadovanú min. 2 ročnú
odbornú prax v požadovanej
oblasti.







certifikáty
osvedčenia
absol. školenia
referencie
a iné

doklady preukazujúce
skúsenosti s praxou v oblasti
kritéria 2A

alternatíva

Žiadateľ predkladá
životopis
(príloha č. 3 výzvy)
a prehľad o ďalších
znalostiach a skúsenostiach
(príloha č. 4 výzvy).
2B
- skúsenosť s hodnotením ŽoNFP /
posudzovaním PZ (spolufinancovaných
z fondov EÚ alebo akýchkoľvek iných
dotačných mechanizmov a to
v minimálnom rozsahu 5 žiadateľom
komplexne vyhodnotených/ posúdených
investičných projektov (uviesť do prílohy
č. 4)

Žiadateľ prostredníctvom
životopisu a osobitnej prílohy
k životopisu (príloha č. 4) s
uvedením zoznamu
vyhodnotených/posúdených
investičných projektov
preukáže minimálny
požadovaný počet
vyhodnotených/posúdených
investičných projektov.

SO pre IROP môže
kedykoľvek od podania
žiadosti o zaradenie do
zoznamu hodnotiteľov
preveriť deklarované
informácie na strane
subjektu, u ktorého žiadateľ
hodnotenie / posúdenie
investičných projektov
realizoval. Žiadateľ môže
predložiť aj ďalšie prílohy
podľa vlastného uváženia:





kópie
certifikáty
osvedčenia
doklady preukazujúce
skúsenosti s hodnotením
projektov financovaných
z fondov EÚ
 doklady o absol. školení,
zapojení sa do projektov
 certifikát ECDL
 referencie

V rámci odborných kritérií si žiadateľ zvolí alternatívne kritérium 2A alebo 2B osobitne. Žiadateľ nie je
povinný preukázať splnenie oboch kritérií súčasne. Splnenie odborného kritéria 1 musí byť preukázané každým
žiadateľom.
Žiadatelia, ktorí nesplnia všeobecné a/alebo odborné kritériá, automaticky nebudú zaradení do zoznamu
odborných hodnotiteľov.
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Ďalšie očakávané znalosti / skúsenosti
Znalosť relevantných platných právnych predpisov SR, programových a riadiacich dokumentov v danej
oblasti súvisiacej s implementáciou EŠIF:
-

-

Integrovaný regionálny operačný program,
Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020,
Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 znalosť problematiky poskytovania pomoci z ŠF/EŠIF,
 znalosť finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu,
 znalosť princípov energetickej efektívnosti budov.
Implementačná stratégia – systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti,
Metodika pre realizáciu a fungovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti,
Kritéria pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadosti o NFP v rámci IROP
pre špecifický cieľ 2.1.2. Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie zdravotnej
starostlivosti.

Spôsob preukázanie splnia kritéria - Prehľad o ďalších znalostiach (príloha č. 4 výzvy)
Od úspešného žiadateľa sa ďalej vyžaduje vysoká miera objektivity, čestnosti, nestrannosti, presnosť,
svedomitosť, analytické schopnosti, diskrétnosť, schopnosť pracovať pod časovým tlakom a schopnosť
dodržiavať stanovené termíny.

III. Náležitosti na zaradenie žiadateľa do zoznamu odborných hodnotiteľov
Žiadatelia o zaradenie do zoznamu hodnotiteľov postupujú pri zostavovaní a predkladaní Žiadosti
o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP (ďalej „Žiadosť“) nasledovne:
1. Žiadateľ vyplní Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (príloha č. 1 výzvy) , ktorej
súčasť tvorí:
 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 prehlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných/deklarovaných údajov,
 súhlas so zverejnením informácií §48 podľa zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Žiadateľ predkladá nasledovné prílohy k Žiadosti:
 Čestné vyhlásenie (príloha č. 2 výzvy):
- o spôsobilosti na právne úkony a ovládaní slovenského jazyka,
- o bezúhonnosti (v prípade oznámenia o zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov, najneskôr
však v deň začatia odborného hodnotenia sa dokladá výpis z registra trestov - nie starší ako 3
mesiace),
- o skúsenostiach s prácou na PC – najmä MS Word, MS Excel, Internet, E-mail a pod.,
- o znalosti relevantných platných právnych predpisov SR, programových a riadiacich dokumentov
v danej oblasti súvisiacej s implementáciou EŠIF,
 Životopis (príloha č. 3 výzvy) s uvedením aktuálnych informácií o žiadateľovi (vrátane príloh,
ak relevantné) ku dňu predloženia žiadosti,
 Doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní min. II stupňa - kópia,
 Prehľad o ďalších znalostiach/skúsenostiach (príloha č. 4 výzvy) s uvedením aktuálnych informácií
ku dňu predloženia žiadosti,
 Nepovinné prílohy podľa vlastného uváženia - kópie certifikátov, osvedčení a pod. iné dokumenty
preukazujúce skúsenosti a odbornosti v danej problematike.
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3. Predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov
Žiadateľ predkladá všetky dokumenty uvedené v bode 1. a 2. v originálnom vyhotovení (pokiaľ nie je
stanovené výslovne pri konkrétnom dokumente inak) stanoveným spôsobom (výlučne prostredníctvom
stanovených formulárov) podpísané žiadateľom písomne - v zmysle bodu a) a elektronicky - v zmysle bodu b).

a) v písomnej forme je potrebné doručiť kompletnú Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov
aj s prílohami na adresu SO pre IROP:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
sekcia európskych programov a projektov
odbor hodnotenia a posudzovania projektov
Limbová 2
837 52 Bratislava
jedným z nasledujúcich spôsobov:
- osobne do podateľne SO pre IROP v pracovných dňoch od 8.00 - 15.00 h, v piatok od 8.00 - 14.00 h,
- doporučenou poštou,
- kuriérskou službou.
Žiadateľ na obálke uvedie: „Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov IROP“, kód
výzvy „1/2018/SOPO2“ a nápis „Neotvárať – Odborný hodnotiteľ MZ SO pre IROP“.
Písomná časť Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov sa považuje za doručenú
včas, ak je osobne doručená alebo je odovzdaná na poštovú prepravu/kuriérskou službou na adresu určenú
SO pre IROP najneskôr v posledný deň uzatvorenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov uvedenom
v záhlaví výzvy.
b) v elektronickej forme je potrebné zaslať iba Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov
a štruktúrovaný životopis v znení príloh výzvy. Predmetné dokumenty v elektronickej forme je nutné zaslať
na e-mailovú adresu: hodnotitelmzsoirop@health.gov.sk
Elektronická časť Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov sa považuje za
doručenú včas ak je odoslaná najneskôr v posledný deň uzatvorenia výzvy na výber odborných
hodnotiteľov uvedenom v záhlaví výzvy.
4. Kontakt a forma pre bližšie informácie k výzve
Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP môžu žiadať o poskytnutie
ďalších informácií rovnako prostredníctvom e-mailovej adresy:
hodnotitelmzsoirop@health.gov.sk

5. Upozornenie
V prípade, ak žiadateľ nepoužije preddefinované formuláre uvedené v prílohe výzvy, modifikuje rozsah
povinných náležitostí vyžadovaných týmito dokumentmi alebo neuvedie požadovaný rozsah informácií,
informácie sú neúplné alebo nejasné, SO pre IROP môže podľa závažnosti:
a.

b.

dožiadať žiadateľa elektronicky na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo
nápravu údajov/formulárov s určením lehoty na doplnenie/vysvetlenie/nápravu údajov/
formulárov, alebo
vyradiť takéto žiadosti z ďalšieho procesu z dôvodu nesplnenia formálnych náležitostí žiadosti.

Po posúdení splnenia všeobecných a odborných kritérií uvedených v časti II. a formálnych náležitostí
uvedených v časti III. tejto výzvy bude žiadateľ písomne informovaný o zaradení/nezaradení do zoznamu
odborných hodnotiteľov.
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IV. Výber žiadateľov do zoznamu odborných hodnotiteľov
1. SO pre IROP každú zaslanú žiadosť posúdi po formálnej stránke, pričom posúdenie bude spočívať
po overení splnenia kompletnosti žiadosti a jej príloh. Pri žiadostiach, ktoré budú predložené na nesprávnom
formulári, budú obsahovať neúplné alebo nejasné údaje, sa uplatňuje postup uvedený v časti III. bod 5 tejto
výzvy.
2. SO pre IROP následne posúdi splnenie všeobecných a odborných kritérií uvedených v časti II. tejto výzvy.
Predmetné kritériá majú vylučujúci charakter. Na úspešné zaradenie žiadateľa do zoznamu odborných
hodnotiteľov je nevyhnutné splnenie všetkých všeobecných a odborných kritérií.
3. Žiadatelia, ktorí v procese hodnotenia splnia všetky stanovené kritériá, budú následne zaradení do zoznamu
odborných hodnotiteľov pre daný špecifický cieľ IROP.
4. SO pre IROP si vyhradzuje právo nezaradiť do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadateľov o zaradenie
do zoznamu odborných hodnotiteľov, pri ktorých boli v rámci predchádzajúcich hodnotení identifikované
vážne pochybenia pri hodnotení, opakovaná nedostupnosť hodnotiteľa, zistenia konfliktu záujmov, resp. iné
prekážky na strane odborného hodnotiteľa alebo žiadateľa o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa,
a to aj napriek skutočnosti, že by splnili zverejnené kritériá pre výber odborných hodnotiteľov.
5. SO pre IROP po vykonaní posúdenia žiadosti písomne, formou doporučeného listu informuje žiadateľov
o výsledku tohto posúdenia a ich zaradení/nezaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov.

V. Výber žiadateľov do databázy odborných hodnotiteľov
1. SO pre IROP následne zostaví databázu odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie predložených
žiadostí o NFP za príslušný špecifický cieľ (ďalej len ,,databáza odborných hodnotiteľov“), ktorí splnili dané
kritériá.
2. SO pre IROP osloví odborných hodnotiteľov z databázy odborných hodnotiteľov písomne formou
doporučeného listu, resp. elektronicky, resp. telefonicky, so záväznou žiadosťou na účasti na výkone
odborného hodnotenia s indikatívnym časovým obdobím výkonu odborného hodnotenia.
3. Následne SO pre IROP vykoná proces priraďovania ŽoNFP prostredníctvom najaktuálnejších funkcionalít
ITMS2014+.
4. SO pre IROP priradeným odborným hodnotiteľom zašle elektronicky, resp. písomne, formou doporučeného
listu, resp. telefonicky pozvánku na školenie a výkon odborného hodnotenia, kde bude uvedený termín
začiatku a miesto školenia, resp. miesto výkonu a indikatívne časové obdobie výkonu odborného hodnotenia.
5. Odborné hodnotenie môže vykonávať len ten odborný hodnotiteľ, ktorý preukázateľne absolvoval školenie
odborných hodnotiteľov. Proces odborného hodnotenia žiadostí o NFP upravuje Príručka pre odborných
hodnotiteľov.
6. Najneskôr v deň začatia výkonu odborného hodnotenia odborný hodnotiteľ predloží výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia preukazujúci bezúhonnosť deklarovanú v čestnom
vyhlásení, ktoré predložil ako prílohu žiadosti.
7. Odborný hodnotiteľ musí spĺňať podmienky vylúčenia konfliktu záujmov v zmysle §46 zákona
č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Na tento účel bude pred zahájením odborného hodnotenia odborný
hodnotiteľ vyzvaný na podpis čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení
konfliktu záujmov v zmysle zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbornými hodnotiteľmi nemôžu byť
osoby/blízke osoby pôsobiace v organizácii, ktorá vypracováva alebo predkladá žiadosti o NFP (blízkou
osobou sa rozumie osoba podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Hodnotenie predložených žiadostí o NFP bude odmeňované na základe uzatvorenej dohody o vykonaní
práce.
Ďalšie informácie o MZ SR ako SO pre IROP a súvisiacich výzvach je zverejnených na adrese:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=373
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VI. Zmena a zrušenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov
V nevyhnutných prípadoch, kedy je potrebná zmena výzvy, je SO pre IROP oprávnený výzvu zmeniť.
O zmene výzvy bude SO pre IROP informovať na webovom sídle RO www.mpsr.sk formou webového linku
http://mpsr.sk/index.php?navID=373.
Ak si to takáto zmena výzvy vyžaduje, SO pre IROP písomne informuje žiadateľov o zaradenie
do databázy odborných hodnotiteľov o možnosti zmeny/doplnenia už podanej žiadosti o zaradenie do databázy
odborných hodnotiteľov a určí na takúto zmenu/doplnenie primeranú lehotu.
V nevyhnutných prípadoch je SO pre IROP
oprávnený vyhlásenú výzvu zrušiť, ak dôjde
k podstatnej zmene podmienok, napr. z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych odborných
hodnotiteľov,
optimalizácii
všeobecných
a odborných
kritérií,
zrušeniu
príslušnej
výzvy
na predkladanie žiadosti o NFP a pod.
Žiadosti žiadateľov o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov predložené do doby zrušenia
vyhlásenej výzvy budú vrátené späť. Informáciu o zrušení výzvy, vrátane zdôvodnenia, zverejní SO pre IROP
na svojom webovom sídle.

VII. Ďalšie informácie
1. Vytvorený zoznam odborných hodnotiteľov bude slúžiť pre účely výberu hodnotiteľov odborného hodnotenia
žiadostí o NFP predkladaných v rámci jednotlivých vyhlasovaných a následne administrovaných výziev
v danom špecifickom cieli.
2. Odborní hodnotitelia budú vyberaní z databázy platnej v čase začatia výkonu odborného hodnotenia konkrétnej
výzvy. SO pre IROP si vyhradzuje právo kedykoľvek databázu aktualizovať, dopĺňať alebo ju zrušiť.
3. Odborní hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie na základe hodnotiacich kritérií schválených
Monitorovacím výborom pre IROP platných v čase výkonu odborného hodnotenia.
4. Najneskôr v deň začatia výkonu odborného hodnotenia odborný hodnotiteľ predloží výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia preukazujúci bezúhonnosť deklarovanú v čestnom vyhlásení, ktoré
predložil ako prílohu žiadosti.
5. Odborný hodnotiteľ môže byť vylúčený/vyňatý z databázy odborných hodnotiteľov a to najmä v prípade
prijatia žiadosti o vyradenie zo strany odborného hodnotiteľa, z dôvodu opakovanej nedostupnosti hodnotiteľa
pre odborné hodnotenie, opakovaných vážnych pochybení v odbornom hodnotení, zistenia konfliktu záujmov a
pod. Oznámenie o vylúčení/vyňatí zo zoznamu odborných hodnotiteľov bude doručené danému hodnotiteľovi
písomne.
6. Žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa je možné vziať zo strany žiadateľa späť len na základe
písomnej žiadosti o späťvzatie žiadosti o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa, ktorá musí byť ako
písomný právny úkon podpísaná žiadateľom a to buď ako listinný dokument alebo ako dokument
v elektronickej podobe, doručený do elektronickej schránky SO pre IROP.
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VIII. Odkazy na relevantné východiskové dokumenty
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=9006
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1127
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/nariadenie-13032013-cpr/

(všeobecné

nariadenie)

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakon-o-prispevku-poskytovanom-z-europskych-strukturalnycha-investicnych-fondov/
Kritériá pre výber projektov a metodika ich uplatňovania
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1193&navID2=1193&sID=67&id=10714
Metodika pre realizáciu a fungovanie CIZS
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13324
Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP pre špecifický
cieľ 2.1.2.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13324
Implementačná stratégia – systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti
http://www.health.gov.sk/?izp3

VIII. Prílohy výzvy
1. Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov,
2. Čestné vyhlásenie
a) že som spôsobilý/á na právne úkony v plnom rozsahu;
b) že som nebol/a právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin, čo môžem kedykoľvek na vyzvanie
MZ ako SO pre IROP preukázať výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace
od predloženia žiadostí na výber odborných hodnotiteľov v prípade oznámenia o zaradení
do databázy odborných hodnotiteľov, najneskôr však v deň začatia odborného hodnotenia;
c) že ovládam štátny jazyk;
d) že mám skúsenosť s prácu na PC (najmä MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet a iné).
3. Európsky formulár životopisu,
4. Prehľad o ďalších znalostiach/skúsenostiach s uvedením aktuálnych informácií ku dňu predloženia
žiadosti.
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