MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra1

VYHLASUJE
výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný
finančný príspevok, zameraných na podporu MSP v oblasti
rozvoja cestovného ruchu
v rámci:
Operačný program2:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:

11 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita:

3c) - Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých
kapacít pre vývoj produktov a služieb

Dátum vyhlásenia výzvy: 29. október 2020
Dátum uzávierky výzvy: otvorená

1

V nadväznosti na zlúčenie OP II s OP VaI dňa 13. 12. 2019 a nadobudnutie účinnosti Zmluvy o delegovaní právomocí
zo dňa 27. 12. 2019, vystupuje MH SR v postavení sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Integrovaná
infraštruktúra
2
Rozhodnutím Európskej komisie C(2019) 9078 doručeným dňa 12.12.2019 na Stále zastúpenie SR došlo s účinnosťou
odo dňa 13. 12. 2019 k schváleniu zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) s
operačným programom (ďalej aj „OP VaI“), v dôsledku ktorého došlo k zániku OP VaI včlenením jeho obsahu do OP
II, ktorý sa stal nástupníckym operačným programom. Zlúčením týchto operačných programov došlo aj k formálnej
úprave, t.j. prečíslovaniu programovej štruktúry OP II z dôvodu začlenenia prioritných osí a špecifických cieľov OP VaI
do OP II. Prioritná os č. 3 OP VaI je po začlenení do OP II označená ako prioritná os č. 11, investičná priorita 3.1 je po
začlenení do OP II označená ako investičná priorita 3a), investičná priorita 3.3 je po začlenení do OP II označená ako
investičná priorita 3c), špecifický cieľ 3.1.1 je po začlenení do OP II označený ako špecifický cieľ 11.1 a špecifický cieľ
3.3.1 je po začlenení do OP II označený ako špecifický cieľ 11.3. V súvislosti so zlučovaním operačných programov
novela zákona č. 292/2014 Z. z. a zákona č. 323/2015 Z. z. nadobudla účinnosť dňa 27.12.2019.

I.

KRITÉRIÁ PRE VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV:

I.I Všeobecné kritériá:
a) bezúhonnosť – uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača

na pozíciu odborného hodnotiteľa (príloha č. 1 výzvy), že nebol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin, čo môže kedykoľvek na vyzvanie
Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre
Operačný program Integrovaná infraštruktúra preukázať výpisom z registra
trestov nie starším ako 3 mesiace,
b) plná spôsobilosť na právne úkony - uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o

zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa (príloha č. 1 výzvy),
že je spôsobilý na právne úkony.

I.II Odborné kritériá
a) vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa - uchádzač predkladá

doklady v zmysle časti III, ods. 3. tejto výzvy,
b) minimálne 3 roky3 praxe zameranej na podporu a rozvoj cestovného ruchu

v podmienkach Slovenskej republiky, týkajúcej sa minimálne jednej
z nasledovných činností:

3
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1.

Príprava investičných podnikateľských plánov/zámerov alebo projektov4
realizovaných za účelom podpory cestovného ruchu (s výnimkou činností
súvisiacich s prípravou žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku/projektových zámerov financovaných z európskych štrukturálnych
a investičných fondov),

2.

Príprava strategických, koncepčných a programových dokumentov, za
účelom budovania inštitucionálneho rámca podpory cestovného ruchu,

3.

Posudzovanie investičných podnikateľských plánov/zámerov
projektov realizovaných za účelom podpory cestovného ruchu,

4.

Pedagogická činnosť a vzdelávanie zamerané na oblasť cestovného ruchu
ako prierezovej vednej disciplíny, najmä v nadväznosti na ekonomiku,
manažment a marketing cestovného ruchu,

5.

Poskytovanie odborného poradenstva v oblasti cestovného ruchu, alebo
podpory potenciálu regionálneho rastu, v súvislosti s rozvojom odvetvia
cestovného ruchu v danom regióne,

alebo

Podmienku požadovanej praxe v oblastiach 1.- 5. je možné naplniť aj kumuláciou praxe v jednotlivých oblastiach,
pričom pre oblasť č. 6 platí špecifická kumulácia praxe, uvedená priamo v danom bode.

Projekty v rámci programov EÚ a/alebo fondov EÚ, resp. projektov na lokálnej úrovni (napr. miestnych akčných
skupín, mikroregiónov a pod. alebo iných grantových schém, napríklad plánovanie cestovného ruchu na regionálnej
a okresnej úrovni; mobilizácia potenciálov cestovného ruchu, najmä ekoturistika, športy, kultúrne dedičstvo v rámci
oblasti zamerania iniciatív regionálneho rozvoja, najmä v okrajových a znevýhodnených regiónoch, či podpora
investícií pre verejné využívanie rekreačnej infraštruktúry, informačnej a drobnej infraštruktúry cestovného ruchu,
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a pod.

6.

Podnikateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu, konkrétne v niektorom
z vymedzených odvetví v zmysle Štatistickej klasifikácie ekonomických
činností SK NACE Rev. 2, vykonávaná minimálne 2 roky, pričom je potrebná
aj minimálne 1 ročná prax v jednej z oblastí, uvedených v bodoch číslo 1. až
5. tejto časti.

b1) Vymedzené odvetvia, v zmysle Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK
NACE Rev. 25, relevantné pre bod č. 6 v rámci odborných kritérií6 uvedených v tejto
časti:


49.39 - Ostatná osobná pozemná doprava i. n. (V rámci tejto podtriedy je
oprávnená výlučne: prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych
vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských
prepravných systémov.)



55.1 - Hotelové a podobné ubytovanie



55.2 - Turistické a iné krátkodobé ubytovanie



55.3 - Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány,



56.10.1 – Jedálne



56.10.9 - Ostatné účelové stravovanie



77.21 - Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb



91.02 - Činnosti múzeí



91.03 - Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických
zaujímavostí



91.04 - Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií



93.11 - Prevádzka športových zariadení (okrem golfových ihrísk, štadiónov,
športových hál a pretekárskych dráh)



96.04 - Služby týkajúce sa telesnej pohody

Uchádzač predkladá doklady v zmysle časti III, tejto výzvy a zároveň vypĺňa
relevantné časti v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného
hodnotiteľa.
Uchádzači, ktorí nesplnia všeobecné a/alebo odborné kritériá, automaticky nebudú
zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov o čom budú písomne informovaní.

II.
o
5

ĎAĽŠIE ŠPECIFICKÉ KVALIFIKAČNÉ A OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY7
znalosť podnikateľského prostredia, politiky podpory cestovného ruchu

Štatistická klasifikácia ekonomických činností (ďalej len „SK NACE Rev. 2“) je určená na kategorizáciu údajov, ktoré
súvisia s ekonomickým subjektom ako štatistickou jednotkou. Systematická časť Štatistickej klasifikácie ekonomických
činností SK NACE rev 2. je uverejnená napríklad tu:
https://www.pomahameludom.sk/docs/StatistickaKlasifikaciaEkonomickychCinnosti.pdf
6
Uchádzač označí príslušnosť k danému odvetviu priamo v Prílohe č. 1 Žiadosti o zaradenie na pozíciu OH v časti 1.6
výberom príslušnej položky z rozbaľovacom zozname.
7
Ide o ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady, t.j. nejde o nevyhnutnú podmienku ich splnenia na
zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov. Tieto informácie budú slúžiť najmä ako podklad pre Ministerstvo
hospodárstva SR z pohľadu zamerania sa na prípravu príručky pre odborných hodnotiteľov, samotného školenia
odborných hodnotiteľov ako aj procesu odborného hodnotenia.

o
o

o

o
o
o

III.

v podmienkach SR, znalosť v oblasti zefektívnenia činností a rozvoja subjektov
pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu (napr. koncepčné a strategické
dokumenty pre podporu cestovného ruchu a pod.),
znalosť programových dokumentov v danej oblasti – Operačný program
Integrovaná infraštruktúra (viď. časť VII. výzvy),
znalosť definície MSP v zmysle Nariadenie komisie(EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna
2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
podľa článkov 107 a 108 zmluvy,
znalosť platných právnych predpisov SR a EÚ, koncepčných a strategických
dokumentov pre podporu výskumu a inovácií (Stratégia výskumu a inovácií
pre inteligentnú špecializáciu SR a pod.), (pozri časť VII. výzvy),
ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel), internet,
skúsenosti s hodnotením projektov (financovaných z fondov EÚ sú výhodou),
vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod
časovým tlakom, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť dodržiavať
stanovené termíny.

NÁLEŽITOSTI K VÝBERU UCHÁDZAČA NA POZÍCIU ODBORNÉHO
HODNOTITEĽA ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

1) Uchádzačom podpísaná žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu
odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj
„žiadosť“) - je potrebné doložiť vyplnený formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto
výzvy. Vypĺňaniu žiadosti venujte zvýšenú pozornosť a zároveň ju vypĺňajte
v súlade s inštrukciami uvedenými priamo v jej obsahu.
2) Životopis preukazujúci požadované vzdelanie, odborné skúsenosti (prax),
schopnosti, zručnosti/vlastnosti, znalosti a skúsenosti – je potrebné predložiť
vyplnený formulár, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy8.
3) Kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia minimálne druhého stupňa.
4) Doklad o praxi uchádzača:
 potvrdenie od zamestnávateľa (alebo iného relevantného subjektu, pre
ktorý bola vykonávaná práca9/činnosť) potvrdzujúce deklarovanú
požadovanú prax v príslušnej oblasti (v zmysle časti I, ods. I.II, písm. b tejto
výzvy) a/alebo
 v prípade zamestnancov (v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a/alebo zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov) postačí doložiť opis činností

8
9

Prípadne použiť formulár na stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose
V prípade, ak je prax deklarovaná prostredníctvom vykonávania činností ako samostatne zárobkovo činnej osoby
alebo konateľa spoločnosti, uchádzač predkladá výpis z príslušného registra s vyznačením relevantných činností
preukazujúcich požadovanú prax v požadovanej oblasti v zmysle výzvy a doložením minimálne 3 referencií alebo
iných relevantných dokladov preukazujúcich vykonanú činnosť.



vykonávaného miesta, ak je z neho zrejmá uvedená činnosť a časové
obdobie jeho platnosti10 a/alebo
čestné vyhlásenie s uvedením kontaktných údajov osoby/osôb,
u ktorých je možné informácie uvedené v čestnom vyhlásení
o dosiahnutej praxi overiť.

5) Ďalšie dokumenty podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov, doklady
preukazujúce skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z fondov EÚ,
dokladov o absolvovaní školení, zapojení sa do projektov a pod.)

IV.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Uchádzači, ktorí budú spĺňať zverejnené kritériá na základe doručených náležitostí k
výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa, budú následne zaradení do
zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva
SR (ďalej aj „MH SR“).
MH SR si vyhradzuje právo nezaradiť do zoznamu odborných hodnotiteľov
uchádzačov, pri ktorých boli v rámci predchádzajúcich hodnotení identifikované
vážne pochybenia pri hodnotení, opakovaná nedostupnosť hodnotiteľa pre odborné
hodnotenie, pri ktorých boli identifikované činnosti, ktoré zakladajú pochybnosti o
nestrannosti výkonu odborného hodnotenia a pod. a to aj napriek skutočnosti, že
splnili zverejnené kritéria pre výber.
Zoznam odborných hodnotiteľov bude slúžiť pre účely výberu hodnotiteľov na
hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výziev
na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zameraných na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného
ruchu11. Uchádzači, ktorí nebudú spĺňať zverejnené kritériá na základe doručených
náležitostí k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa, nebudú zaradení
do zoznamu odborných hodnotiteľov. Uchádzači budú po posúdení všetkých žiadostí
písomne informovaní o zaradení/nezaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov.
V prípade ak bude žiadosť neúplná, alebo ak bude mať Ministerstvo hospodárstva SR
pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti a jej
prílohách, vyzve elektronicky uchádzača na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie
nejasností alebo nápravu údajov a stanoví lehotu na doplnenie/vysvetlenie/nápravu
údajov.
V prípade, ak aj po doplnení/vysvetlení/náprave údajov zo strany uchádzača bude
mať MH SR pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti
uchádzača a jej prílohách, uchádzač nebude zaradený do zoznamu odborných
hodnotiteľov.

10

V prípade zmien opisu pracovných činností je potrebné predložiť aj jeho zmenu/zmeny tak, aby uchádzač
deklaroval požadovanú prax v požadovanom odbore a oblasti v zmysle výzvy.
11
Napr. výzva kód OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a výzva kód OPII-MH/DP/2020/11.3-27

Odborné hodnotenia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
môžu vykonávať iba osoby nestranné od žiadateľov. Podmienky zákazu konfliktu
záujmov bližšie definuje zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej aj
„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013“).
Odborní hodnotitelia, ktorým budú na základe žrebovania pridelené žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, budú zároveň povinní pred začatím procesu
odborného hodnotenia podpísať aj vyhlásenie o oboznámení sa s podmienkami a so
spôsobom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP definovanými v príručke pre
hodnotiteľov a s aktuálne platnou verziou Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra.
V záujme vylúčenia zaujatosti v priebehu hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný
príspevok, budú odborní hodnotitelia povinní pri podpise dohody o vykonaní práce
podpísať aj Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a
vylúčení konfliktu záujmov.
Odborní hodnotitelia budú vykonávať najmä nasledujúce aktivity:
a) posúdenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z hľadiska ich príspevku
k dosahovaniu špecifických cieľov OP II a súladu navrhovaných projektov s
programovými dokumentmi a požiadavkami v zmysle príslušnej výzvy na
predkladanie ŽoNFP, ako aj relevantnosti projektu, harmonogramu aktivít,
udržateľnosti projektu, vrátane posúdenia inovačného potenciálu projektu;
b) posúdenie navrhovaného spôsobu realizácie plánovaných aktivít;
c) posúdenie administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa o NFP vrátane jeho
finančnej spôsobilosti, odbornosti a skúseností;
d) posúdenie finančných a ekonomických náležitostí žiadostí o NFP, ako je napr.
posúdenie oprávnenosti12, hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov.
Odborný hodnotiteľ môže byť vylúčený/vyňatý zo zoznamu 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. Rozhodnutie o vylúčení/vyňatí zo zoznamu odborných hodnotiteľov bude
doručené danému hodnotiteľovi písomne.

12

Vecná oprávnenosť v súlade s účelnosťou výdavkov, územná oprávnenosť výdavkov a časová oprávnenosť
výdavkov.

V.

FORMA, TERMÍN A ADRESA NA DORUČENIE:

Príslušné náležitosti k výberu (v zmysle bodu III.) je potrebné:
zaslať v elektronickej forme na adresu opvai@mhsr.sk, pričom do predmetu
správy sa uvedie „Odborný hodnotiteľ OP II – cestovný ruch“:



o
o

vo formáte pdf. (podpísaný13 scan všetkých dokumentov) a
vo formáte doc./docx. (nepodpísaná príloha č. 1 a príloha č. 2).

Z dôvodu ochrany osobných údajov je potrebné predmetné dokumenty zbaliť do
archívu (napr. vo formáte .rar alebo .zip) a zabezpečiť heslom. Heslo k otvoreniu
Žiadosti v elektronickej forme je potrebné zaslať v rámci samostatného e-mailu na
adresy kontaktných osôb, uvedené v bode č. VI.
Nakoľko výzva je otvorená, žiadosť je možné podať kedykoľvek až do času
ukončenia/zrušenia výzvy.
O termíne ukončenia, resp. zrušenia výzvy bude MH SR informovať na webových
sídlach MH SR (www.mhsr.sk) a OP II (www.opii.gov.sk).

VI.

KONTAKT A FORMA PODÁVANIA INFORMÁCIÍ

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:
e-mailovej adresy: jan.grener@mhsr.sk; frantisek.babuljak@mhsr.sk




tel. čísla: + 421 2 4854 5324; + 421 2 4854 2235;

VII.

ODKAZY NA RELEVANTNÉ DOKUMENTY

Operačný program Integrovaná infraštruktúra:
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-292

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1575546261076&uri=CELEX:02013R1303-20190511

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o
Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.
1080/2006 v platnom znení:
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1575546541483&uri=CELEX:02013R1301-20180802

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom
znení:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1575546577576&uri=CELEX:02014R0651-20170710

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107
a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1575546647753&uri=CELEX:32013R1407

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR:
http://www.economy.gov.sk/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/142232s

Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/legislativa-a-koncepcnedokumenty/koncepcne-dokumenty/strategia-rozvoja-cestovneho-ruchu-do-roku-2020

VIII. PRÍLOHY VÝZVY
1. Formulár žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa
žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
2. Formulár životopisu preukazujúci požadované vzdelanie, odborné skúsenosti (prax),
schopnosti, zručnosti/vlastnosti, znalosti, skúsenosti v zmysle kritérií pre výber odborných
hodnotiteľov.

