MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra
VYHLASUJE
VÝZVU NA VÝBER EXPERTOV
na spoluprácu počas implementácie projektov, ktorým bola udelená
známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)
v rámci:
Operačný program:

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

Špecifický cieľ:

11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Kód výzvy:

OPII-MH/DP/2021/11.3-32

Prioritná os:

12 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Investičná priorita:

3d) Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a
medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií

Špecifický cieľ:

12.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Kód výzvy:

OPII-MH/DP/2021/12.1-33

Dátum vyhlásenia výzvy: 02. december 2021
Dátum uzávierky výzvy: otvorená

1. CIEĽ VÝZVY
Cieľom výzvy je vytvoriť zoznam expertov, ktorých môže Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len MH SR“) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra
osloviť na spoluprácu počas implementácie projektov schválených v rámci výziev zameraných na
podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) s kódom
OPII-MH/DP/2021/11.3-32 a OPII-MH/DP/2021/12.1-33.
Spolupráca sa bude týkať najmä nasledovných oblastí:
a) posúdenie zmien projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok, o ktoré prijímateľ požiada počas realizácie projektu,
b) posúdenie hospodárnosti výdavkov predložených v rámci žiadosti o platbu,
c) vykonanie priebežného (midterm) hodnotenia dosahovania míľnikov (milestones) a výstupov
projektu (deliverables), ktoré mal prijímateľ stanovené v projekte v súlade s príslušnou výzvou1,
d) vykonanie záverečného hodnotenia zameraného na posúdenie dosiahnutia míľnikov (milestones)
a výstupov projektu (deliverables) po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu1.

2. KRITÉRIÁ PRE VÝBER EXPERTOV
I.

Všeobecné kritériá:
a) bezúhonnosť – uchádzač vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu experta v
zmysle časti 3, ods. 1. tejto 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 v zmysle časti 3, ods. 1. tejto výzvy, že je spôsobilý na právne
úkony.

II.

Odborné kritériá
Minimálne 5 rokov praxe v oblasti uvedenej v Zozname oblastí relevantných pre výzvu
v aspoň jednej z nasledovných foriem činností
1. podnikateľská činnosť, resp. činnosť v pracovnom pomere
2. vzdelávanie/pedagogická činnosť
3. výskumno-vývojová činnosť
alebo
minimálne 5 konkrétnych výstupov/posudkov, resp. akýchkoľvek iných výsledkov pôsobenia
v oblasti uvedenej v Zozname oblastí relevantných pre výzvu v aspoň jednej z nasledovných
foriem činností:
4. príprava a/alebo posudzovanie podnikateľských plánov/zámerov/projektov

1

Podľa čl. 5 ods. 5.8 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej vzor k výzve s kódom OPIIMH/DP/2021/11.3-32 a OPII-MH/DP/2021/12.1-33 je zverejnený na webovom sídle:
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/vzor_zmluvy_nfp/

5.
6.
7.

poskytovanie odborného poradenstva
Vypracovanie odborných posudkov
znalecká činnosť

Zoznam oblastí relevantných pre výzvu:
• Poľnohospodárstvo
• Výroba chemikálií a chemických produktov
• Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
• Výroba elektrických zariadení
• Výroba strojov a zariadení so zameraním na automatizáciu/robotizáciu v priemysle
• Výroba elektriny so zameraním na obnoviteľné zdroje energie
• Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov, recyklácia materiálov
• Telekomunikácie
• IT a ostatné informačné služby
• Finančné služby
• Doprava so zameraním na elektromobilitu a/alebo inteligentné riešenia pre dopravu
Uchádzači, ktorí nesplnia všeobecné a/alebo odborné kritériá, automaticky nebudú zaradení do
zoznamu expertov, o čom budú písomne informovaní.

III.

Ďalšie špecifické a osobnostné predpoklady
•
•

vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom,
schopnosť dodržiavať stanovené termíny,
skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z programu Horizont 2020 a publikačná
činnosť sú výhodou.

3. NÁLEŽITOSTI K VÝBERU UCHÁDZAČA NA POZÍCIU EXPERTA
Uchádzač na pozíciu experta na spoluprácu počas implementácie projektov, ktorým bola udelená známka
excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) predkladá nasledovné dokumenty:
1. Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu experta - je potrebné predložiť vyplnený a uchádzačom
podpísaný formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy;
Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu experta vo formáte pdf. (podpísaný scan) je potrebné zaslať v
elektronickej forme na adresy zuzana.trojanova@mhsr.sk a peter.slovak@mhsr.sk , pričom do predmetu
správy sa uvedie „Expert – Seal of Excellence“.
Z dôvodu ochrany osobných údajov je potrebné predmetný dokument zabezpečiť heslom. Heslo k
otvoreniu Žiadosti v elektronickej forme je potrebné zaslať v rámci samostatného e-mailu na vyššie
uvedené e-mailové adresy.
Uchádzač môže v rámci predkladanej žiadosti predložiť aj ďalšie dokumenty podľa vlastného uváženia
(napr. scan certifikátov, doklady preukazujúce skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z fondov
EÚ, doklady o absolvovaní školení, zapojení sa do projektov a pod.).

Nakoľko výzva je otvorená, žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu experta je možné podať kedykoľvek
až do času ukončenia/zrušenia výzvy.
O termíne ukončenia, resp. zrušenia výzvy bude MH SR informovať na webovom sídle www.opvai.sk.

4. KONTAKT A FORMA PODÁVANIA INFORMÁCIÍ
Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:
•

e-mailových adries: zuzana.trojanova@mhsr.sk a peter.slovak@mhsr.sk (kontaktné osoby)

•

tel. čísla: + 421 2 4854 2243; + 421 2 4854 2233.

5. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Uchádzači, ktorí budú spĺňať zverejnené kritériá na základe doručených náležitostí k výberu uchádzača na
pozíciu experta, budú následne zaradení do zoznamu expertov na spoluprácu počas implementácie
projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) (ďalej len „zoznam
expertov“).
Uchádzači, ktorí nebudú spĺňať zverejnené kritériá na základe doručených náležitostí k výberu uchádzača
na pozíciu experta, nebudú zaradení do zoznamu expertov. Uchádzači budú po posúdení všetkých žiadostí
písomne informovaní o zaradení/nezaradení do zoznamu expertov. V prípade ak bude žiadosť neúplná,
alebo ak bude mať MH 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 expertov.
Činnosť expertov môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú nestranné od prijímateľov. 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 Všeobecné nariadenie2.
V záujme vylúčenia zaujatosti v priebehu výkonu činností v zmysle tejto výzvy, budú experti povinní pri
podpise dohody o vykonaní práce podpísať aj Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti
informácií a vylúčení konfliktu záujmov.

2 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

Expert môže byť vyradený zo zoznamu expertov, a to najmä v prípade prijatia žiadosti o vyradenie zo
strany experta, z dôvodu zistenia konfliktu záujmov a pod. Rozhodnutie o vyradení zo zoznamu expertov
bude doručené danému expertovi písomne.
Odmena: 40 EUR/hodina.

6. ODKAZY NA RELEVANTNÉ DOKUMENTY
•

Výzva zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za
kvalitu (Seal of Excellence) (kód OPII-MH/DP/2021/11.3-32)
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovaneprojekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/

•

Výzva zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za
kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji (kód OPII-MH/DP/2021/12.1-33)
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovaneprojekty/452021_vyzva_33_seal_of_excellence_ba_kraj/

7. PRÍLOHY
1. Formulár žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu experta

