VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO DATABÁZY EXPERTOV
V RÁMCI PROGRAMU „DOBRÁ SPRÁVA VECÍ VEREJNÝCH, ZODPOVEDNÉ INŠTITÚCIE,
TRANSPARENTNOSŤ / CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA“
FINANČNÝ MECHANIZMUS EHP 2014 - 2021

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
I. Predmet výzvy:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 - 2021 (ďalej len „FM EHP a
NFM“), vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov v rámci
programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná
spolupráca“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP. Vybraný expert bude
spolupracovať s Národným kontaktným bodom na vypracovávaní odborných vstupov do
Strategickej správy FM EHP a NFM, spolupracovať pri výkone monitorovania programu „Dobrá
správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ a
pripravovať ďalšie odborné podklady v predmetnej programovej oblasti podľa požiadaviek
Národného kontaktného bodu. V prípade vypracovávania odborných vstupov do Strategickej
správy FM EHP a NFM, vybraný expert, resp. vybraní experti, zhodnotia politický, sociálny
a ekonomický stav v týchto troch oblastiach:
1. dobré spravovania, stav korupcie a verejné obstarávanie na Slovensku;
2. justičný systém na Slovensku;
3. cezhraničná spolupráca Slovensko – Ukrajina.
Zároveň vybraný expert, resp. vybraní experti, zhodnotia efekt vynaložených finančných
prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 v daných oblastiach na Slovensku v
sledovanom období.
II. Všeobecné podmienky zaradenia do databázy:
nezávislosť od Správcu programu a projektových prijímateľoch1;
bezúhonnosť;
plná spôsobilosť na právne úkony;
schopnosť porozumieť slovenskému jazyku slovom aj písmom, ovládanie anglického jazyka
výhodou;
5) počítačové zručnosti (ovládanie MS Word a MS Excel);
6) vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v relevantnej oblasti alebo preukázateľná prax
najmenej 5 rokov v relevantnej oblasti.
1)
2)
3)
4)

1

Expert nie je v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pomere s Ministerstvom investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvom životného prostredia SR, Výskumnou agentúrou, Ministerstvom spravodlivosti SR,
Úradom pre verejné obstarávanie, Úradom vlády SR, Ministerstvom vnútra SR a s prijímateľmi zazmluvnených projektov v danom
programe.
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III. Za relevantnú oblasť podľa bodu 6 Všeobecných podmienok sa považuje najmenej jedna
z nasledovných oblastí:
1) dobré spravovanie vecí verejných, stav korupcie a verejné obstarávanie na Slovensku;
2) justičný systém na Slovensku;
3) cezhraničná spolupráca Slovensko – Ukrajina.
IV. Ďalšie informácie:
Pracovnoprávny vzťah s vybraným expertom bude realizovaný prostredníctvom uzatvorenej
dohody o vykonaní práce. Hodinová sadzba je stanovená na 40,00 Eur/Brutto.
Záujemcovia o zaradenie do databázy expertov, musia prostredníctvom vyplnenej Žiadosti
o zaradenie do databázy expertov, predloženého životopisu, prípadne ďalšej podpornej
dokumentácie, deklarovať svoju odbornú spôsobilosť a prax v relevantnej oblasti. Pre účely
posúdenia prípadného konfliktu záujmov sa vyžaduje aby predložený životopis obsahoval
informácie o všetkých predošlých zamestnávateľoch žiadateľa o zaradenie o databázy expertov.
Požadovanú dokumentáciu k zaradeniu do databázy expertov je potrebné zaslať v elektronickej
forme na emailovú adresu matus.lukacin@mirri.gov.sk. Žiadosti o zaradenie do databázy
expertov je možné predkladať do 15. januára 2022. Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať zverejnené
kritériá na pozíciu experta, budú následne zaradení do databázy expertov. O tejto skutočnosti
budú záujemcovia informovaní emailom. Národný kontaktný bod si vyhradzuje právo požiadať
záujemcu o poskytnutie ďalších dodatočných informácií.
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



Nariadenie pre implementáciu Finančného mechanizmu EHP:
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%2BFM%2BRegulation%2BFinal%
2B23%2B09%2B2016%2B.pdf



Programová dohoda o financovaní Programu "Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné
inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca":
https://www.eeagrants.sk/programy/dobre-spravovanie-a-cezhranicnaspolupraca/dokumenty/



Príručky a usmernenia vydané Národným kontaktným bodom, informácie o programoch
a podporených projektov v rámci programu:
www.eeagrants.sk



Príručky, pokyny a iné dokumenty vydané Úradom pre finančný mechanizmus:
www.eeagrants.org
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VI. Kontaktné údaje
Národný kontaktný bod môžete v prípade otázok kontaktovať:
 prostredníctvom e-mailu na adresu: matus.lukacin@mirri.gov.sk;
 telefonicky na čísle: +421 2 209 28 454.
VII. Povinné prílohy
1.
2.

Žiadosť o zaradenie do databázy expertov;
Profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
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