Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Vyhlašuje výběrové řízení
NA EXTERNÍ HODNOTITELE DO PROGRAMU
SPOLUPRÁCE ČESKO - SASKO 2021-2027
Program bude realizován na území příhraničních regionů NUTS 3, tj. v České republice na
území krajů Karlovarského, Ústeckého a Libereckého, v Sasku zahrnuje programové území
okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Krušnohoří, Střední Sasko, Saské Švýcarsko - východní
Krušnohoří, Bautzen a Görlitz a samostatná města Drážďany a Chemnitz.
Řízením programu je pověřeno Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství
(tzv. řídící orgán programu), na české straně je partnerem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude pro program vyčleněno téměř 142,3 mil. €.
Nový program bude opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním
významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční
dopady a vybírány budou takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na
české a saské příhraničí.
Externí hodnotitelé budou hodnotit projekty z Ústeckého kraje, ale také Libereckého a
Karlovarského kraje.
Hodnocení projektů bude vzhledem k formě kontinuálního příjmu žádostí o podporu z
programu probíhat v průběhu celého programového období 2021-2027.
Finanční ohodnocení
Činnost hodnotitelů bude finančně ohodnocena na základě uzavřené dohody o provedení
práce (DPP) mezi vybraným hodnotitelem a Krajským úřadem Ústeckého kraje.
Náplní práce bude posouzení projektových žádostí předložených do níže uvedených
prioritních os a specifických cílů v Programu spolupráce Česko – Sasko 2021–2027:

Priorita 1
Specifický cíl

Inovace a konkurenceschopnost
Posílení expanze a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření
pracovních míst, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic

Priorita 2
Specifický cíl

Změny klimatu a udržitelnost
Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence katastrof a odolnosti vůči
katastrofám se zohledněním ekosystémových přístupů

Specifický cíl

Posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené
infrastruktury, včetně městských oblastí a snížení všech forem znečištění

Priorita 3
Specifický cíl

Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a celoživotního vzdělávání pomocí rozvoje přístupné
infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a on-line vzdělávání a
odbornou přípravu
Posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním
začleňování a sociálních inovacích

Specifický cíl

Priorita 4
Specifický cíl
Specifický cíl

Spolupráce a posílení vzájemné důvěry
Zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a
spolupráce mezi občany a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky
v příhraničních regionech
Posilování vzájemné důvěry, zejména podporou setkávání lidí

Předpoklady a podmínky
Hodnotitelé projektových žádostí musí splnit následující všeobecné podmínky a odborná
kritéria:
Všeobecné podmínky:
 bezúhonnost, nestrannost,
 způsobilost k právním úkonům,
 objektivita, čestnost, diskrétnost,
 ovládání práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet, E-mail)
V zájmu důsledného uplatňování principů hodnocení nesmí být hodnotitel zapojen do přípravy
nebo předložení projektové žádosti, která se uchází o podporu z Programu spolupráce Česko
- Sasko 2021-2027.
Odborná kritéria:
 VŠ vzdělání a alespoň 3-letá praxe v daném oboru, který odpovídá posuzované
prioritní ose a specifickému cíli, nebo středoškolské vzdělání a min. 5-letá praxe
v oboru činností, který odpovídá dané prioritní ose a specifickému cíli,
 znalost české části programového území minimálně v oboru působnosti hodnotitele
(kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký),
 znalost platných právních předpisů ČR a EU v oblasti působnosti hodnotitele,
 zkušenosti s hodnocením projektů financovaných z fondů EU jsou vítány.

Další požadavky:
 znalost principů programů přeshraniční spolupráce – výhodou
 znalost NJ – výhodou
 ŘP sk.B - výhodou
Odborný hodnotitel bude seznámen se systémem hodnocení prostřednictvím školení pro
hodnotitele a s Metodikou pro hodnotitele. Školení budou probíhat v budově Krajského
úřadu Ústeckého kraje nebo on-line, dle aktuální epidemiologické situace.
Vybrané zájemce schválí a jmenuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Jmenování ze strany MMR
se předpokládá v průběhu měsíce října 2022.
Pro více informací se obraťte na níže uvedené kontakty:
Bc. Zuzana Savara, e-mail: savara.z@kr-ustecky.cz, telefon: 777 675 148
Petra Drbalová, e-mail: drbalova.p@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 510
V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněný dotazník (strukturovaný životopis), který je
uveden v příloze, na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje,
Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nejpozději do 07. 10. 2022.
Obálku označte „VŘ - Externí hodnotitel ČR – Sasko“.

Přílohy: dotazník (strukturovaný životopis)

