VÝSKUMNÁ AGENTÚRA
ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie
vyhlasuje

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov
žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výziev na

podporu medzinárodných teamingových výskumných centier
v rámci:

Operačný program:
Prioritná os:
Investičná priorita:

Špecifický cieľ:
Prioritná os:
Investičná priorita:

Špecifický cieľ:

operačný program Výskum a inovácie
1
1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít
na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií
a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto
centier európskeho záujmu
1.1.3
Zvýšenie
výskumnej
aktivity
prostredníctvom
koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných
inštitúcií
2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
2.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít
na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií
a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto
centier európskeho záujmu
2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja
prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumnovzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít
výskumných inštitúcií v Bratislave

Dátum vyhlásenia výzvy:

17. 1. 2018

Dátum uzávierky výzvy:

28. 2. 2018
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Predmet výzvy

Výskumná agentúra (ďalej len „VA“) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný
program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) vyhlasuje výzvu na výber
odborných hodnotiteľov za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov
(ďalej aj “zoznamu”) pre potreby posúdenia projektov na podporu medzinárodných
teamingových výskumných centier výskumu a vývoja v rámci prioritných osí č. 1 a č.
2 OP VaI financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“).
Cieľom výzvy je, prostredníctvom nastavených kritérií pre výber odborných
hodnotiteľov do zoznamu, zabezpečiť rešpektovaných a uznávaných výskumníkov
pre hodnotenie projektov, a tak aj výber vysoko kvalitných žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) a kvalitnú obsahovú implementáciu projektov
výskumu a vývoja.
Predmetom výzvy je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov pre posúdenie
projektov predložených v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP na podporu
medzinárodných teamingových výskumných centier, ktoré boli úspešné vo výzve s
kódom H2020-WIDESPREAD-2014-1 a zároveň schválené alebo tzv. „shortlisted“ vo
výzve s kódom H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017-TeamingPhase2 v rámci programu
Horizont 2020.
Žiadatelia o NFP mali v rámci uvádzaných výziev povinnosť začleňovať svoje
výskumné projekty do oblastí špecializácie definovaných dokumentom Poznatkami
k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej len
„RIS3“), pričom v rámci projektov boli identifikované len nasledovné oblasti, ktoré sú
relevantné pre vyššie uvedené výzvy na podporu medzinárodných teamingových
výskumných centier výskumu a vývoja:
 materiálový výskum a nanotechnológie,


pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických
technológií šetrných k životnému prostrediu,



biotechnológie a biomedicína,
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udržateľná energetika a energie.1

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať
všeobecné a odborné kritériá vyplývajúce z tejto výzvy, týkajúce sa vzdelania,
praktických skúsenosti, publikačných výstupov, vedenia a hodnotenia projektov
v relevantných oblastiach RIS3, z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných
kapacít.

2

Kritériá pre zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

2.1

Všeobecné kritériá

Pre zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov stanovuje VA tieto všeobecné
kritériá:
bezúhonnosť – žiadateľ vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na

●

pozíciu odborného hodnotiteľa, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný čin, čo môže kedykoľvek na vyzvanie VA ako sprostredkovateľského
orgánu pre operačný program Výskum a inovácie preukázať výpisom
z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;
ovládanie slovenského a anglického jazyka – uchádzač vyhlasuje v rámci

●

žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov, že ovláda
slovenský jazyk slovom a písmom a zároveň je skúseným používateľom
anglického jazyka, t.j. rozumie dlhým a zložitým faktickým a literárnym textom,
pričom rozoznáva rozdiely v štýle2.

2.2

Odborné kritériá

Záujemcovia

o zaradenie

do

zoznamu

odborných

hodnotiteľov

preukazujú

nasledovné odborné skúsenosti:
●

dosiahnutie vysokoškolského vzdelania III. stupňa;

●

najmenej 10 ročnú prax v oblasti výskumu a vývoja a ďalšie kvalifikačné
predpoklady:

1Oblasť

špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít „informačnokomunikačné technológie“ nebola zaradená do tejto výzvy vzhľadom na neidentifikované priradenie
hodnotených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
2 https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/elpexamples_22.pdf
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o

publikačná činnosť vedeckých prác žiadateľa v indexovaných
databázach (Príloha č. 5 Prihlášky) – žiadateľ uvádza minimálne 5 a
maximálne 20 vedeckých publikácií za obdobie posledných 10 rokov
s ich povinným priradením k minimálne jednej z nasledovných oblastí:
●

materiálový výskum a nanotechnológie,

●

pôdohospodárstvo

a

životné

prostredie,

vrátane

moderných chemických technológií šetrných k životnému
prostrediu,

o

●

biotechnológie a biomedicína,

●

udržateľná energetika a energie.3

skúsenosti s realizáciou výskumných projektov za posledných 10 rokov,
žiadateľ uvádza minimálne 5 a maximálne 10 projektov (Príloha č. 6
Prihlášky) s ich povinným priradením k minimálne jednej z nasledovných
oblastí:
●

materiálový výskum a nanotechnológie,

●

pôdohospodárstvo

a

životné

prostredie,

vrátane

moderných chemických technológií šetrných k životnému
prostrediu,

o

●

biotechnológie a biomedicína,

●

udržateľná energetika a energie.

skúsenosti s hodnotením výskumných projektov a/alebo projektov
v oblasti infraštruktúry výskumu a vývoja v uplynulých 10 rokoch (Príloha
č. 7 Prihlášky);

o

znalosť problematiky v oblastiach špecializácie definovaných RIS3,
pričom je potrebné žiadateľom v prihláške vybrať aspoň 1 oblasť
špecializácie

z hľadiska

relevantných

dostupných

vedeckých

a

výskumných kapacít, ktorými sú:
●

materiálový výskum a nanotechnológie,

●

pôdohospodárstvo

a

životné

prostredie,

vrátane

moderných chemických technológií šetrných k životnému
prostrediu,
3 Odporúčame

uvádzať najcitovanejšie publikácie.
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●

biotechnológie a biomedicína,

●

udržateľná energetika a energie.

Pre jednoznačné určenie priradenia žiadateľových znalostí problematiky a skúseností
z hľadiska uvedených oblastí je možné ako pomôcku použiť detailnejšiu špecifikáciu
jednotlivých oblastí v rámci prílohy č. 2 Dlhodobé strategické programy VaV.
Uchádzači, ktorí nesplnia všeobecné a/alebo odborné kritériá, automaticky nebudú
zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov.
Ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady:
●

ovládanie práce s PC a znalosť programov balíka Microsoft Office (MS Word,
MS Excel);

●

znalosť

strategických

a

programových

dokumentov

a riadiacej

dokumentácie:


Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR



operačný program Výskum a inovácie;



zákon

č.

292/2014

Z.

z.

o príspevku

z európskych

štrukturálnych

a investičných fondov;


schopnosť posúdiť výsledky finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov
a výnosov projektu.

Od úspešného žiadateľa sa vyžaduje vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti,
schopnosť pracovať pod časovým tlakom a schopnosť dodržiavať stanovené
termíny.
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Predkladanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov
a adresa doručenia

Pre zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov sa môžu záujemcovia uchádzať
zaslaním podpísanej žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (ďalej
aj „žiadosť“), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy vyplnenej vo všetkých častiach spolu s
nasledovnými dokumentmi:
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 štruktúrovaný životopis vo formáte Europass v slovenskom/českom jazyku –
dostupný on-line na webovom sídle Európskeho strediska pre rozvoj
odborného vzdelávania ako formulár na stiahnutie vo formáte .odt, a .doc
s inštrukciami na vyplnenie a s príkladmi4 ako formulár on-line vyplniť
a následne stiahnuť vo formáte .pdf do počítača5;
 kópia dokladu preukazujúceho dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 3.
stupňa (bez notárskeho overenia).

Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov spolu s prílohami zašle
uchádzač v elektronickej forme (prihláška vo formáte .xlsx a vytlačená, podpísaná
a naskenovaná

žiadosť

a

Príloha

č.

8:

Záverečné

vyhlásenia)

na

adresu

hodnotitel@vyskumnaagentura.sk, pričom do predmetu správy uvedie „odborný
hodnotiteľ výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier“,
ktoré budú z dôvodu ochrany osobných údajov zbalené do archívu (napr. vo
formáte .rar alebo .zip) a zabezpečené heslom, ktoré záujemca zašle v osobitnom
maile (t. j. nie spolu so .rar/.zip súborom);
a súčasne v písomnej forme s označením na obálke „odborný hodnotiteľ výziev na
podporu medzinárodných teamingových výskumných centier – neotvárať“ jedným
z nasledovných spôsobov:
 zaslaním poštou alebo iným obdobným spôsobom prepravy (kuriérska
služby) na adresu:
Výskumná agentúra
Sliačska 1
831 02 Bratislava
alebo
 osobným doručením na podateľňu (dvere č. 0.1) na vyššie uvedenej adrese
v pracovných dňoch od 8:00 do15:30.

4

https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

5

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
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Termín uzávierky

Termín uzávierky výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre posúdenie ŽoNFP na
podporu medzinárodných teamingových výskumných centier je 28. 2. 2018.
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Proces výberu uchádzačov do zoznamu odborných hodnotiteľov

Zaraďovanie uchádzačov do zoznamu odborných hodnotiteľov bude realizované
následne po kontrole splnenia kritérií podľa tejto výzvy zo strany VA. Táto kontrola
bude

pozostávať

z posúdenia

splnenia

všeobecných

a odborných

kritérií

popísaných v kapitole 2. Kritériá pre zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov.
Každá žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov obsahuje aj
metodiku overovania splnenia jednotlivých kritérií, ktorú využije VA pre vyhodnotenie
jednotlivých kritérií. V rámci uvedenej metodiky je možné si zo strany žiadateľa
o zaradenie

do

zoznamu

priamo

overiť

plnenie

jednotlivých

kritérií

podľa

zodpovedania kontrolných otázok pre posudzovateľa tak, aby sa zamedzilo
prípadným nezrovnalostiam pri podávaní žiadostí.
Uchádzači spĺňajúci kritériá budú informovaní o zaradení do zoznamu odborných
hodnotiteľov a budú im poskytnuté podrobnejšie informácie o podmienkach
evidencie v zozname odborných hodnotiteľov, o povinnosti aktualizovať poskytnuté
údaje, o možnosti vylúčenia zo zoznamu a o procese a podmienkach posudzovania
ŽoNFP.
VA si vyhradzuje právo nezaradiť do zoznamu odborných hodnotiteľov uchádzačov,
pri ktorých boli identifikované nasledovné skutočnosti:
-

vážne pochybenia pri predchádzajúcich hodnoteniach,

-

opakovaná nedostupnosť hodnotiteľa pre odborné hodnotenie,

-

činnosti, ktoré zakladajú pochybnosti o nestrannosti výkonu odborného
hodnotenia a pod., a to aj napriek skutočnosti, že splnili kritéria pre výber
odborných hodnotiteľov v zmysle tejto výzvy.

Neúplné žiadosti, žiadosti, v ktorých sa nachádzajú nezrovnalosti alebo žiadosti
nespĺňajúce vyššie uvedené kritériá, nebudú zaradené do zoznamu odborných
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hodnotiteľov, ak ani po vyzvaní zo strany VA nedoplnia chýbajúce náležitostí do 5
pracovných dní od zaslania takéhoto vyzvania. O nezaradení do zoznamu
odborných hodnotiteľov budú uchádzači písomne informovaní zo strany VA
s uvedením dôvodu nezaradenia do zoznamu.
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Ďalšie informácie

Odborné hodnotenie ŽoNFP môžu vykonávať iba osoby nestranné od žiadateľov.
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 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
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej aj „Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013“).
V zmysle čl. 5 ods. 4 štatútu Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum
a inovácie je zároveň výkon funkcie člena výboru nezlučiteľný s funkciou odborného
hodnotiteľa pre projekty operačného programu Výskum a inovácie v prípade, že:
a) je zamestnancom organizácie podávajúcej ŽoNFP alebo je s ňou v inom
obdobnom vzťahu alebo;
b) je zamestnancom partnera organizácie podávajúcej ŽoNFP alebo je s ňou v
inom obdobnom vzťahu alebo;
c) sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na vypracovaní ŽoNFP, vrátane príloh,
alebo je za jej vypracovanie zodpovedný.
V záujme vylúčenia zaujatosti a konfliktu záujmov v priebehu hodnotenia ŽoNFP,
budú odborní hodnotitelia povinní, pri podpise dohody o vykonaní práce, podpísať
aj Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení
konfliktu záujmov.
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Spracovanie

osobných údajov

záujemcov

o pozíciu

odborného

hodnotiteľa

podlieha slovenskej legislatíve v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá je v súlade
s príslušnými smernicami EÚ v danej oblasti (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 292/2014 Z. z.
o príspevku

poskytovanom

z európskych

štrukturálnych

a investičných

fondov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Odborní hodnotitelia zaradení do databázy budú v prípade výberu na hodnotenie
konkrétnych ŽoNFP vykonávať najmä nasledovné aktivity:
a) posúdenie ŽoNFP z hľadiska ich príspevku k cieľom a výsledkom OP VaI a
súladu navrhovaných aktivít v projektoch s OP VaI, Stratégiou výskumu a
inovácií pre inteligentnú špecializáciu a požiadavkami výziev uvedených
vyššie;
b) posúdenie obsahovej kvality plánovaných aktivít výskumu/vývoja v rámci
predložených ŽoNFP;
c) posúdenie navrhovaného spôsobu realizácie plánovaných aktivít;
d) posúdenie relevantnosti projektu, harmonogramu aktivít a udržateľnosti
projektu;
e) posúdenie finančných a ekonomických náležitostí ŽoNFP vrátane posúdenia
oprávnenosti, hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov;
f) posúdenie súladu a prepojenia ŽoNFP s projektom predloženým v rámci vyššie
uvedených výziev programu Horizont 2020.
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Informácie k výzve

Bližšie informácie k výzve budú uchádzačom poskytnuté prostredníctvom:
●

e-mailovej adresy: hodnotitel@vyskumnaagentura.sk

●

telefonicky:

+421 915 571 445 Ing. Michal Brezina
+421 915 571 348 Ing. Kajetána Nováková
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Odkazy na relevantné dokumenty
-

Operačný program Výskum a inovácie:
https://www.opvai.sk/o-nas/op-vyskum-inovacie-programovy-dokument/

-

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR:
https://www.opvai.sk/media/98825/poznatkami-k-prosperite-strat%C3%A9giav%C3%BDskumu-a-inov%C3%A1ci%C3%AD-pre-inteligentn%C3%BA%C5%A1pecializ%C3%A1ciu-sr.pdf

-

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 -2020
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
-

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:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/20170601

-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?qid=1486552843970&uri=CELEX:02013R1303-20161214

-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.
decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných
ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 v platnom znení:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?qid=1486557870098&uri=CELEX:02013R1301-20131220

9 Prílohy výzvy
Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (formulár)
Príloha č. 2 Relevantné dlhodobé strategické programy
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Príloha č. 2
Dlhodobé strategické programy VaV.docx
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