Výberové konanie na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o grant
v programe Active Citizens Fund – Slovakia

Správca programu – konzorcium zložené z Nadácie Ekopolis, Karpatskej nadácie a Nadácie
otvorenej spoločnosti, vyhlasuje výberové konanie na pozície odborných hodnotiteľov žiadostí
o grant v programe Active Citizens Fund – Slovakia.
Úlohou odborných hodnotiteľov je odborné hodnotenie žiadostí o grant v jednotlivých témach
programu na základe kritérií pre odborné hodnotenie stanovených vo výzve na predkladanie
žiadostí o grant. Hodnotenie bude prebiehať v prostredí on-line grantového systému pridelením
bodov a slovným hodnotením v rámci jednotlivých kritérií.
1. Informácie o programe Active Citizens Fund – Slovakia (ACF – Slovakia):
ACF – Slovakia podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a
do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí
verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení
postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a
ich účasti na verejnom dianí.
Prierezovými prioritami programu sú podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými
organizáciami a partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít aj zlepšenie pozície občianskych
organizácií v spoločnosti.
Program podporuje projekty organizácií formou otvorených grantových výziev v nasledovných
témach:
1. Občianska participácia – zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík;
2. Obhajoba verejných záujmov – podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie
transparentnosti;
3. Zvýšenie podpory vzdelávania v oblasti občianskych a ľudských práv;
4. Posilnenie postavenia zraniteľných skupín;
5. Zvýšenie kapacity a udržateľnosti občianskej spoločnosti.
V období 2018 – 2023 bude v programe prostredníctvom 17 grantových výziev rozdelených spolu
7,7 mil. EUR na projekty slovenských občianskych organizácií a budú im poskytnuté aj ďalšie
podporné aktivity, napr. vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a
samofinancovania.

ACF – Slovakia je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským štátom
Európskej únie. Program spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti
a Karpatskou nadáciou.
Detailnejšie informácie o programe, jeho výzvach a finančných rámcoch: www.acfslovakia.sk.
2. Predmet a postup výberového konania:
Správca programu pre každú z uvedených tém programu vyberie dvoch odborných hodnotiteľov
na základe nasledovných výberových kritérií:
–

význam riešených úloh a dosiahnutých výsledkov v tematickej oblasti;

–

skúsenosti s manažmentom projektov;

–

skúsenosti s hodnotením projektov;

–

znalosť mimovládneho sektoru a jeho aktivít vzhľadom na témy programu.

Uchádzač/ka musí splniť nasledovné podmienky:
1. Nezávislosť od Správcu programu, t.j. uchádzač/ka nesmie byť v pracovnom alebo inom
pomere s jednou z nadácií v konzorciu;
2. Nestrannosť, t.j. uchádzač/ka sa nepodieľal/a na príprave programu alebo jeho
schvaľovaní;
Výzva je vhodná najmä pre záujemcov z radov nezávislých odborníkov, odborných pracovníkov VŠ,
výskumných ústavov a podobne. Skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z Nórskeho
finančného mechanizmu, Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, predvstupových fondov EÚ
alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou.
Na odborných hodnotiteľov ACF – Slovakia sa vzťahujú nasledovné pravidlá konfliktu záujmov.
Odborný hodnotiteľ nesmie byť:
–

zainteresovaný do prípravy hodnotenej žiadosti o grant;

–

zainteresovaný do implementácie projektu na strane žiadateľa o grant v rámci danej
výzvy;

–

blízkou osobou členov štatutárnych orgánov žiadateľa o grant v zmysle § 116
Občianskeho zákonníka;

–

v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu so žiadateľom o grant.

3. Lehota, miesto a podmienky na predloženie ponuky:
Ponuku doručte e-mailom na adresu: acf@acfslovakia.sk do 15. októbra 2018 vrátane tohto dňa.
Obsah ponuky:
V texte ponuky uveďte tému, v ktorej máte záujem hodnotiť žiadosti o grant. V prípade záujmu
o viacero tém ich uveďte v poradí podľa preferencie.
Prílohy ponuky:
1. profesijný životopis uchádzača, ktorým preukáže svoju odbornú spôsobilosť;

2. súhlas so spracovaním osobných údajov (formulár tvorí prílohu tejto výzvy).
4. Ponúkaná finančná odmena:
Paušálna odmena pre odborných hodnotiteľov je 350 € (vrátane daní a odvodov) za hodnotenie
žiadostí o grant predložených v rámci jednej výzvy. V téme Občianska participácia bude spolu
vyhlásených 5 výziev a v každej z ďalších tém spolu 2 alebo 3 výzvy.
Druh pracovného pomeru:
–

mandátna zmluva (v prípade SZČO);

–

dohoda o vykonaní práce.

5. Vyhodnotenie ponúk a informovanie uchádzačov:
Ponuky vyhodnotí Výkonná rada programu ACF – Slovakia zostavená z pracovníkov nadácií v
konzorciu do 31. októbra 2018. Zástupca rady zašle, bezodkladne po vyhodnotení ponúk, všetkým
uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
6. Kontakt:
Nadácia Ekopolis
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4145 259
acf@acfslovakia.sk
Príloha:
Súhlas so spracovaním osobných údajov.

