Povinná příloha: dotazník

Curriculum vitae

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
1. Příjmení:
2. Jméno:
3. Rok narození:
4. Vzdělání:
Škola, Instituce
(Datum od-do)

Akademický titul nebo
získaný diplom

5. Praxe
Datum
od-do

1

Místo

Společnost

Pozice

Popis vykonávané činnosti
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6. Relevantní zkušenosti: (nutno vyplnit, zejména zkušenosti s posuzováním
projektů, případně vypracováním projektů)
Datum
od-do

Popis vykonávané činnosti

Společnost

Reference

7. Absolvované kurzy, školení, semináře
Název kurzu/školení/semináře

Způsob zakončení
kurzu/školení/semináře

8. Reference
Název firmy/adresa

2

Kontaktní osoba/telefon
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9. Mám zájem o hodnocení projektů v prioritní ose, specifickém cíli:
(prosíme zakřížkovat daný specifický cíl v prioritní ose)
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

Potvrzuji, že uvedené údaje odpovídají pravdě a je mi známo, že nepravdivé
údaje mohou vést k nepřijetí mezi externí hodnotitele.
Datum:
Podpis:
Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů:
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění prohlašuji, že souhlasím se zpracováním
a uchováním svých osobních údajů v evidenci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zpracování a uchování osobních údajů bude
sloužit pro vnitřní potřebu Ministerstva pro místní rozvoj, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, kterým je posouzení
kvality projektu spolufinancovaného z finančních prostředků Evropských společenství. Tento souhlas poskytuji na dobu, jež je
nezbytná k naplnění výše uvedeného účelu zpracování a uchování mých osobních údajů.

3

