Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

KONKURZ PRO VÝBĚR REGIONÁLNÍCH EXPERTŮ
PRO HODNOCENÍ MIKROPROJEKTŮ
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis jako Správce Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis vyhlašuje konkurz pro výběr regionálních expertů pro
hodnocení mikroprojektů Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis pro programovací
období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

V rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis je možné podpořit mikroprojekty, jejichž
zaměření naplňuje prioritní osu 2 a prioritní osu 4.

NÁZEV PRIORITNÍ OSY:

PO2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro
podporu zaměstnanosti
SPECIFICKÝ CÍL:
Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití
potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
V rámci PO 2 budou realizovány projekty zaměřené na zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím
většího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů.
Využití kulturních a přírodních zdrojů oblasti za účelem zvýšení její návštěvnosti a návazného vzniku
nových pracovních míst na společném podporovaném území je významnou příležitostí pro jeho
rozvoj. Potenciál těchto zdrojů není zatím plně využit. Vyšší využití přírodního a kulturního bohatství
nacházejícího se v programovém území podpoří rovněž marketingová a propagační opatření. Periferní
charakter většiny programového území spolu s přírodními podmínkami se promítá rovněž
v nedostatečné úrovni dopravní dostupnosti návštěvnicky atraktivních oblastí, v nichž se koncentruje
množství přírodního a kulturního bohatství. Pro účely zvýšení návštěvnosti pohraničí je tak rovněž
nezbytné zajistit dostatečnou dopravní dostupnost, zejména silniční dostupnost těchto oblastí.
Podpořeny budou také prvky nehmotného kulturního dědictví s největším potenciálem z hlediska
návštěvnosti podporovaného území a také informační, marketingová a propagační opatření cílená na
potenciální návštěvníky tohoto typu dědictví.
Výsledkem intervencí programu bude zvýšení atraktivity objektů kulturního a přírodního dědictví
s potenciálem pro zvýšení počtu návštěvníků a zlepšení přeshraniční dopravní dostupnosti těchto
objektů. Tyto kulturní a přírodní zdroje se zlepšenou kvalitou a dostupností pak přispějí ke zvýšení
návštěvnosti česko-polského pohraničí, což se projeví vznikem nových pracovních míst v odvětví
cestovního ruchu a na něj navázaných ekonomických činností.

NÁZEV PRIORITNÍ OSY:
SPECIFICKÝ CÍL:

PO4 Spolupráce institucí a komunit
Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit
v příhraničním regionu
V rámci PO 4 budou realizovány projekty zaměřené na zvýšení intenzity spolupráce institucí a
společností v příhraničním regionu.
Vyšší míra spolupráce, koordinace a využití společně vypracovaných řešení poskytne úspory
z rozsahu při plánování a využívání veřejných prostředků a veřejné infrastruktury, pomůže realizaci
veřejně prospěšných projektů (např. v oblasti dopravy, zdravotnictví, sociálních služeb atd.) a zvýší
kvalitu služeb poskytovaných ve veřejném zájmu.
Cílem intervencí je další využití potenciálu, který skýtá spolupráce institucí a zvýšení úrovně této
spolupráce.
Jednou z nejdůležitějších podmínek dalšího rozvoje česko-polského pohraničí je vzájemné soužití a
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prohlubující se úroveň spolupráce obyvatelstva z obou stran hranice. Ta představuje potenciál pro
zlepšování sociálních podmínek v pohraničí a vytváří předpoklady pro zvýšení efektivity správy a
poskytovaných veřejných služeb.
Realizace projektů v PO 4, prostřednictvím společných akcí zaměřených na místní komunity, přispěje
k jejich další spolupráci, poznání a porozumění.

Podrobné informace o Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (např. Programový
dokument, Příručka pro žadatele včetně podrobného popisu prioritních os a vymezení vhodných
aktivit Programu, apod.) jsou dostupné na webových stránkách Programu www.cz-pl.eu.
Dokumentace pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis (Směrnice pro žadatele včetně
podrobného popisu prioritních os a vymezení vhodných aktivit pro FMP) je dostupná na
webových stránkách Správce Fondu www.euro-glacensis.cz.

INFORMACE PRO REGIONÁLNÍ EXPERTY
Výzva pro regionální experty je zveřejněna na webových stránkách Správce Fondu www.euroglacensis.cz a je tak otevřená pro všechny zájemce, kteří se chtějí stát regionálními experty pro
hodnocení mikroprojektů. Zájemci musí splňovat veškeré požadavky kladené na regionálního experta.
Zájemce se přihlásí formou vyplněné a zaslané přihlášky pro regionální experty, životopisu a čestného
prohlášení o nezaujatosti a mlčenlivosti (dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách Správce).
Správce Fondu na základě zaslaných podkladů vyhodnotí prokázání stanovených požadavků a vybere
potřebný počet zájemců, kteří budou následně Radou Euroregionu Glacensis jmenováni do funkce
„Regionální expert pro hodnocení mikroprojektů v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu
Glacensis“.

Informace k hodnocení mikroprojektů:
-

-

-

regionální expert bude dle prokázané praxe a zkušeností hodnotit mikroprojekty spadající do
PO2 nebo PO4. Pokud budou dle praxe a zkušeností relevantní obě prioritní osy, může expert
hodnotit v rámci obou PO
hodnocení mikroprojektů bude nově rozděleno do třech částí – hodnocení kvality
mikroprojektu, hodnocení přeshraničního dopadu a hodnocení přeshraniční spolupráce
(celkem se hodnotí 19 otázek, viz Hodnotící tabulka)
regionální expert z české strany bude hodnotit nejen mikroprojekty předložené českými
žadateli, ale nově také mikroprojekty polských žadatelů
vzhledem k hodnocení mikroprojektů polských žadatelů je vhodná alespoň základní znalost
polského jazyka – bude prokázáno životopisem
hodnocení mikroprojektů bude probíhat cca 2x ročně
hodnocení prvních projektových žádostí proběhne v srpnu - září 2016
vstupní školení pro hodnotitele a vstupní školení pro informační systém MS2014+ proběhne
v červnu - červenci 2016
podklady pro hodnocení, tj. projektová žádost včetně příloh, budou nově dostupné přes
informační systém MS2014+, přidělování bodů bude probíhat do Hodnotící tabulky mimo
informační systém MS2014+ (bližší informace týkající se informačního systému viz dále)
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Požadavky kladené na regionálního experta FMP v Euroregionu Glacensis:
-

-

-

dostatečné zkušenosti v oblasti odpovídající aktivitám dané osy FMP, ve které provádí
hodnocení – prokazuje se životopisem
středoškolské vzdělání a 5 let praxe nebo vysokoškolské vzdělání a 2 roky praxe v oboru
odpovídající aktivitám dané osy FMP, ve které provádí hodnocení – prokazuje se doložením
vzdělání nebo životopisem
znalost regionu, kde hodnocení provádí – prokazuje se čestným prohlášením
absolvování vstupního školení pro hodnotitele – prokazuje se účastí na školení (prezenční
listina)
absolvování průběžného školení pro hodnotitele (minimálně 1x za 2 roky) – prokazuje se
účastí na školení (prezenční listina)
absolvování vstupního školení pro informační systém MS2014+ – prokazuje se účastí na
školení (prezenční listina), na základě kterého poté hodnotitel získá přístup do systému
MS2014+
při výběru regionálních expertů bude kladen velký důraz na zkušenosti s hodnocením projektů
financovaných z fondů EU – prokazuje se životopisem

Povinnosti regionálního experta FMP při hodnocení mikroprojektu:
-

-

-

potvrzení nestrannosti, nezaujatosti či nezainteresovanosti formou podepsání čestného
prohlášení „Prohlášení o nezaujatosti a mlčenlivosti hodnotitele pro FMP v Euroregionu
Glacensis“
v případě, že se vyskytnou skutečnosti nebo okolnosti, které by mohly důvodně zpochybnit
nestrannost, nezaujatost či nezainteresovanost hodnotitele při hodnocení daného
mikroprojektu, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Správci FMP a ihned se vzdají
své účasti na hodnocení dotčeného mikroprojektu (viz. čestné prohlášení hodnotitele
„Prohlášení o nezaujatosti a mlčenlivosti hodnotitele pro FMP v Euroregionu Glacensis“).
vyplnění počtu bodů do stupnice hodnocení v hodnotící tabulce
vyplnění komentáře ke každé jednotlivé oblasti hodnocení (tj. kvalita mikroprojektu,
přeshraniční dopad, přeshraniční spolupráce) a vyplnění celkového shrnutí projektu. Vyplnění
komentářů u jednotlivých otázek je dobrovolné. Povinné je však v případě, že se u hodnocení
jednotlivých otázek vyskytují hodnoty (body), které výrazně vybočují oproti ostatním
přiděleným hodnotám (bodům) v rámci jedné oblasti hodnocení

Informace k systému MS2014+:
-

-

-

informační systém je dostupný na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/ pro externí
uživatele a na webových stránkách http://msiu.mssf.cz/ pro interní uživatele, přičemž každý
hodnotitel bude v systému zaznamenán jako interní uživatel
pro získání přístupu do systému jako „interní uživatel“ je nezbytně nutná účast na vstupním
školení pro informační systém MS2014+
bezproblémové fungování aplikace MS2014+ je garantované pouze ve výrobcem
podporovaných desktopových verzích operačních systémů MS Windows (a MAC OS ve verzi
10.5.7 a vyšší na platformě Intel) a v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox, a to
pouze v jejich nejnovějších verzích
minimální rozlišení monitoru počítače musí být 1366 x 768 bodů
pro případný tisk projektových žádostí musí být na počítači nainstalovaná poslední verze
Adobe Acrobat Readeru (http://www.adobe.com/)
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LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Zájemci doručí své přihlášky nejpozději do 3. 6. 2016 do 12:00 hodin na adresu Euroregion Pomezí
Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(v případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení). Osobní předání přihlášek je také možné, a to
na výše uvedenou adresu.
Zájemce může podat písemně jednu přihlášku ve lhůtě pro podání přihlášek. Přihláška musí být
předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Konkurz na regionální experty –
NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče.

Přihláška musí obsahovat:
• vyplněnou a podepsanou přihlášku pro regionálního experta
• vyplněný a podepsaný životopis dle předepsaného vzoru
• vyplněné a podepsané prohlášení o nezaujatosti a mlčenlivosti regionálního experta
Bližší informace ke konkurzu na regionální experty pro hodnocení mikroprojektů je možné získat u
paní Jany Čejpové na telefonním čísle 494 534 615 nebo na emailu jana.cejpova@euro-glacensis.cz.
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