VYHLÁŠENÍ VÝZVY NA REGISTRACI ZÁJEMCŮ O
POZICI EXTERNÍ HODNOTITEL
Karlovarský kraj (KVK) vyhlašuje výzvu na registraci zájemců o pozici externího
hodnotitele potenciálních strategických projektů v rámci přípravy Operačního programu
Spravedlivá transformace a Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT).
Výchozí stav:
Karlovarský kraj vyhlásil dne 31. 3. 2021 Výzvu k předkládání potenciálních strategických
projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen
„výzva“). Dokumenty Výzvy včetně Metodiky pro sběr dat a přístupu ke strategickým
projektům v PSÚT jsou umístěny na webových stránkách Regionální stálé konference KVK:
https://www.rskkvk.cz/aktuality
V souladu s čl. 8 návrhu Nařízení o zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci mohou
žadatelé předkládat návrhy potenciálních strategických projektů do těchto tematických oblastí:
1. produktivní investice do malých a středních podniků, včetně začínajících podniků, které
vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně;
2. investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských
inkubátorů a poradenských služeb vedoucích k vytváření pracovních míst;
3. investice do výzkumu a inovací včetně investic do univerzit a veřejných výzkumných
institucí a podpora přenosu pokročilých technologií;
4. investice do zavádění technologií i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou
čistou energii včetně technologií skladování energie vedoucí ke snižování emisí
skleníkových plynů;
4 a) investice do obnovitelných zdrojů energie v souladu se Směrnicí EU o podpoře
využívání energie z obnovitelných zdrojů včetně kritérií udržitelnosti stanovených
směrnicí a investice do energetické účinnosti za účelem snižování energetické chudoby;
4 b) investice do udržitelné místní dopravy s využitím moderních (smart) technologií
včetně dekarbonizace sektoru místní dopravy a její infrastruktury;
4 c) investice do obnovy a zvýšení účinnosti sítě dálkového vytápění se zřetelem na
zlepšení energetické účinnosti systému dálkového vytápění, investice do výroby tepla
za předpokladu, že výroba bude zajištěna převážně z obnovitelných zdrojů energie;
5. investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení;
6. investice do regenerace a dekontaminace brownfieldů, obnovy půdy a případně zelené
infrastruktury a projektů obnovy s přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“;
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7. investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů,
jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
8. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků;
9. pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;
10. aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání;
11. další činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění, včetně, je-li to řádně
odůvodněné, infrastruktury pro účely školicích středisek, zařízení péče o děti a starší
lidi;
Karlovarský kraj předpokládá, že předložené návrhy potenciálních strategických projektů bude
možné rozdělit do těchto šesti kategorií, jejichž řešení považuje Karlovarský kraj za prioritní:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tradice (kreativita, architektura, design)
Inovace (nová řešení, MSP, digitalizace)
Znalosti (vzdělávání, rekvalifikace, akademická sféra)
Spolupráce (komunita, kulturní identita)
Regenerace (cirkulární ekonomika, brownfields, regenerace krajiny)
Energie (OZE, battery value chain, čistá mobilita)

Popis role externího hodnotitele:
Hodnotitel je odborník, který bude odpovědný za zpracování věcného hodnocení předložených
návrhů potenciálních strategických projektů na základě zpracované Předběžné studie
proveditelnosti. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení jsou součástí Výzvy. Po dokončení
věcného hodnocení se předpokládá účast hodnotitelů na panelu expertů, na kterém budou
diskutovány všechny předložené návrhy. Detailní popis způsobu hodnocení bude představen
po výběru konkrétního hodnotitele.
Za účelem zajištění kvalitního zhodnocení předložených návrhů potenciálních strategických
projektů jsou na hodnotitele kladeny požadavky týkající se vzdělání a praxe specifikované níže.
Hodnotitel nemůže hodnotit projekt, jehož předkladatelem je instituce/zaměstnavatel, s nímž
má hodnotitel uzavřen pracovně-právní vztah. Hodnotitelem potenciálních strategických
projektů nemůže být osoba, která je zároveň řešitelem projektu (resp. součástí realizačního
týmu projektu) předkládaného do Výzvy, případně se jiným způsobem podílela na přípravě
projektu.
Požadavky na kvalifikaci externích hodnotitelů strategických projektů FST





ukončené vysokoškolské vzdělání a minimálně 3 roky praxe v oboru nebo ukončené
středoškolské vzdělání a minimálně 5 let praxe v oboru; oborem se rozumí jedna ze šesti
výše uvedených kategorií, pro kterou chce být odborník evidován jako hodnotitel;
má prokazatelné znalosti problematiky z příslušné kategorie, ve které bude projekt
hodnotit;
bezúhonnost (bezúhonnost se dokládá u vybraných uchazečů/ek k podpisu Dohody o
provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti, a to výpisem z trestního rejstříku ne
starším 3 měsíce);
výborná znalost českého jazyka;
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úspěšné absolvování školení zajišťovaných KVK;
nepodjatost;

Požadavky na kvalifikaci budou doloženy formou strukturovaného profesního životopisu.
Uváděné zkušenosti musí být relevantní pro kategorii(e), kterou bude hodnotitel hodnotit a tato
zkušenost musí být jednoznačně a nezpochybnitelně patrná z profesního životopisu.
Výhodou jsou zkušenosti v oblasti hodnocení projektů financovaných z fondů EU nebo
zkušenosti s projektovým řízením.
Jako součást informací o relevantní zkušenosti v daném oboru je vhodné uvést informace
prokazující pravdivost údaje, např. odkaz na internetové stránky, na kterých lze nalézt
informace o profesní praxi, o daném projektu, kontakt na příjemce dotace, který daný projekt
realizoval apod.
Součástí požadavků na externího hodnotitele je také orientace v oblasti financování projektů
(přínosů, kvality zpracování vstupních údajů, finančního zdraví, provozních výdajů a celkové
udržitelnosti projektu).
Vybraní uchazeči, kteří úspěšně absolvují celý proces registrace, budou zapsáni do databáze
hodnotitelů Karlovarského kraje/FST. Po předložení návrhů potenciálních strategických
projektů, dojde k přiřazení hodnotitelů k návrhům a v případě, že hodnotitel splní podmínku
nepodjatosti, bude s ním uzavřena dohoda o provedení práce, případně dohoda o pracovní
činnosti s finanční odměnou 500Kč/h nejvíce však 8h na jeden přiřazený projektový záměr.
Způsob přihlášení a výběru externích hodnotitelů:
Zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů se mohou přihlašovat průběžně v termínu
do 26. 4. 2021, dle pokynů uvedených níže.
Přihlášky spolu s profesním životopisem jsou přijímány:




v elektronické podobě na e-mail: transformace@kr-karlovarsky.cz nebo rsk@krkarlovarsky.cz nebo
do datové schránky Karlovarského kraje (ID datové schránky: siqbxt2), v náležitostech
zprávy v datovém poli „Věc” uveďte „OP ST – Hodnotitel PSÚT” nebo
v písemné podobě na podatelně Krajského úřadu Karlovarského kraje, Krajský úřad
Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Přihláška bude obsahovat:
1. Průvodní dopis s uvedením identifikačních a kontaktních údajů uchazeče a uvedením
konkrétní kategorie nebo kategorií uvedených v této výzvě, které má uchazeč
zájem hodnotit (odbornost).
2. Profesní životopis
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Registrace externích hodnotitelů bude dvoufázová. V prvním kole registrace proběhne
posouzení, zda uchazeč splňuje specifikované požadavky na hodnotitele. Uchazeči, kteří
požadavky splní, budou pozváni na metodické školení, které proběhne 28.4.2021, kde budou
seznámeni s podmínkami OP ST, přípravou PSÚT a metodikou výběru strategických projektů
atd.
Vybraní uchazeči, kteří úspěšně absolvují celý proces registrace, budou zapsáni do databáze
hodnotitelů Karlovarského kraje/FST. Následně s nimi budou uzavírány dohody o provedení
práce, případně dohody o pracovní činnosti.
Úspěšné absolvování školení hodnotitelů je podmínkou pro zařazení do databáze hodnotitelů.
Dalšími podmínkami je závazek hodnotitele, že zachová mlčenlivost o skutečnostech, které se
díky hodnocení dozví, bude působit nestranně a nebude ve střetu zájmů (tj. nepodílel se na
zpracování hodnoceného projektu, není řešitelem, není v pracovně-právním vztahu
s předkladatelem projektu). Tento závazek hodnotitel stvrzuje prostřednictvím podpisu
Čestného prohlášení hodnotitele a příslušné ustanovení bude součástí uzavírané DPP / DPČ.
Případné dotazy můžete zaslat prostřednictvím e-mailu na následující kontakty: rsk@krkarlovarsky.cz nebo transformace@kr-karlovarsky.cz
Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy
a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation
(GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
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