Príloha 4 výzvy č. 1/2018/PO5

Prehľad o ďalších znalostiach/skúsenostiach
Dolupodpísaný / dolupodpísaná1
Titul
Meno
Priezvisko
Trvalé bydlisko
ako žiadateľ o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok v rámci výzvy
na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o príspevok č. 1/2018/PO5 týmto predkladám prehľad
o ďalších svojich znalostiach/skúsenostiach:
a) Strategické dokumenty a legislatíva

Dokument
Integrovaný regionálny operačný program
Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do
roku 2020,
Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej
dopravy SR do roku 2020,
Štátny vzdelávací program pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách, - Štátny vzdelávací
program1 , - Štátny vzdelávací program pre odborné
vzdelávanie a prípravu,
Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja
Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stratégia Európa 2020 – Európa efektívne využívajúca
zdroje
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov

Rozsah znalosti2

Poznámka3

1 Nehodiace sa preškrtnúť
2 Uviesť jednu z nasledovných možností: „Dobrá úroveň“, „Informatívna úroveň“, „Nepoznám“.
3 Uviesť stručne prípadné doplňujúce informácie (napr. spôsob, rozsah, skúsenosti, prípadne účel práce
s dokumentom/legislatívou)
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Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky
2015 – 2020
Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím.
Vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. z. Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o
požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o
minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu
a na ubytovacie zariadenia

b) Ostatné oblasti legislatívy a poskytovania pomoci z ŠF/EŠIF

Oblasť

Názov
dokumentu/legislatívy4

Rozsah
znalosti2

Poznámka3

Znalosť
problematiky
poskytovania
pomoci
z ŠF/EŠIF
(2007-2013/2014-2020)
c) Ekonomické zručnosti
Oblasť
Finančná analýza
Ekonomické ukazovatele

Rozsah znalosti2

Poznámka3

d) Skúsenosti s hodnotením projektov
V rámci programov EÚ
Názov programu

Oblasť/zameranie projektu5

4 Uviesť názov dokumentu/legislatívy, v ktorej má žiadateľ prax/skúsenosti a pod.
5 Stručne definovať oblasť/zameranie, ktorej sa predmetný projekt/projekty týkali.

Časové obdobie
hodnotenia (rok)
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Mimo programov EÚ
Inštitúcia realizujúca
projekt

Oblasť/zameranie projektu5

Časové obdobie
hodnotenia (rok)

V ......................................., dňa: ..................................

......................................................................
podpis

