
Řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR vyhlašuje 
výzvu na nábor zájemců o pozici externí věcný hodnotitel, externí 
věcný arbitr pro prioritní osy: 

 Prioritní osa č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací – EFRR   

 Prioritní osa č. 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory – EFRR   

 Prioritní osa č. 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – ESF  

 Prioritní osa č. 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti – EFRR   

Věcný hodnotitel pro ERDF oblast v MS2014+ = kompetence 2 

Zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů se mohou přihlašovat průběžně v termínu od 21. 4. 
2017 do 31. 5. 2017, dle pokynů uvedených níže. 

Popis role externího hodnotitele 

Věcný hodnotitel je odborník, který bude odpovědný za zpracování věcného hodnocení žádostí o 
podporu z Operačního programu Pól růstu ČR (dále „OP PPR“). Za účelem zajištění kvalitních 
hodnocení žádostí o podporu jsou na hodnotitele kladeny požadavky týkající se vzdělání a praxe 
specifikované níže. 

Samotný výkon role hodnotitele bude v OP PPR představovat samostatnou práci v rámci IS KP14+ (ta 
je ovšem podmíněna tím, aby hodnotitel disponoval kvalifikovaným elektronickým podpisem). Zájemci 
o hodnocení jsou nazývání hodnotiteli a také arbitry. Arbitři budou oslovování v případech, kdy bude 
třeba vyhotovit hodnocení žádosti o podporu z OP PPR, u níž jsou dříve zpracovaná hodnocení 
významně odlišná. Přihlášky zájemců o pozici externího hodnotitele budou zároveň považovány za 
přihlášku o pozici arbitra. 

Způsob přihlášení a výběru externích hodnotitelů 

Zájemci o provádění hodnocení projektů se mohou přihlásit do databáze hodnotitelů prostřednictvím 
portálu IS KP14+. Přihlášení bude probíhat elektronicky v  IS KP14+ a je k němu nutné vlastnictví 
elektronického podpisu. 

Nábor externích hodnotitelů, arbitrů pro OP PPR je dvoukolový. Prvním kolem náboru je elektronická 
registrace prostřednictvím registračního formuláře a následně posouzení, zda uchazeč splňuje 
specifikované požadavky na hodnotitele. Uchazeči, kteří požadavky splní, budou pozváni na metodické 
školení. Řídící orgán OP PPR zajistí, aby hodnotitelé byli seznámeni s věcnými a finančními cíli 
programu, podmínkami výzvy, pravidly pro hodnocení a výběr projektů, hodnotícími kritérii. Hodnotitelé 
zároveň obdrží manuál s postupem ke správnému hodnocení projektů. 

Vybraní uchazeči, kteří úspěšně absolvují celý proces náboru, budou zapsáni do databáze hodnotitelů 
OP PPR. Následně s nimi budou uzavírány dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní 
činnosti. 

Na výběr zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr dle zákoníku práce se 
nevztahují závazná pravidla pro výběr zaměstnanců stanovená v Metodickém pokynu k rozvoji lidských 
zdrojů v programovém období 2014 – 2020. 

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, a zejména že bude působit nestranně. Tento závazek hodnotitel stvrzuje prostřednictvím podpisu 
čestného prohlášení hodnotitele 

Podrobný návod elektronické registrace je popsán v Manuálu elektronické registrace o databáze 
hodnotitelů (viz. Dokumenty). 

Vzhledem k tomu, že se registrace skládá z více kroků, včetně prodlev pro zaslání aktivačních kódů, 
doporučujeme zájemcům neponechávat registraci na poslední den náborového řízení. Na dotazy, 
připomínky a případné problémy s registrací nebude brán po ukončení výběrového řízení zřetel. 



Požadavky na kvalifikaci externích hodnotitelů projektů OP PPR 

Uváděné zkušenosti musí být relevantní pro oblast, kterou bude hodnotitel hodnotit a tato zkušenost 
musí být jednoznačně a nezpochybnitelně patrná z profesního životopisu, který je povinnou přílohou 
vyplňovaného registračního formuláře a jehož doporučená podoba je dispozici v sekci Dokumenty. 
Konkrétní požadavky na expertní hodnotitele věcné jsou podrobněji specifikovány níže. 

Součástí relevantní zkušenosti by měla být informace prokazující pravdivost údaje – např. odkaz na 
internetové stránky, na kterých lze nalézt informace o daném projektu, kontakt na příjemce dotace, který 
daný projekt realizoval apod. (např. v případě projektů ze strukturálních fondů je vhodné uvést číslo 
projektu, název operačního programu/fondu/instituce pro který vypracovával hodnocení včetně 
konkrétního zaměření hodnocených projektů (prioritní osa OP, aj.). 

Externí hodnocení investičních projektů spolufinancovaných z EFRR, bude probíhat odděleně pro 
hodnocení věcných kritérií a kritérií finančních – ekonomické oblasti. U věcných hodnotitelů/arbitrů se 
pak registrace dále člení dle jednotlivých specifických cílů – povinný výběr konkrétního SC – v MS 2014+ 
nazýváno jako odbornost). Výběr typu hodnocení dokument - Manuál elektronické registrace do 
databáze hodnotitelů, tabulka č. 1, str. 10. 

Zájemce o hodnocení se může přihlásit k hodnocení jak věcné, tak finančně – ekonomické části 
projektu, musí však splňovat níže uvedené minimální požadavky na expertního hodnotitele věcné části, 
event. požadavky na expertní hodnotitele – finančně ekonomické části.    

Výhodou jsou zkušenosti v oblasti hodnocení projektů financovaných z fondů EU nebo zkušenosti 
s projektovým řízením. 

Požadavky na hodnotitele/arbitry věcné části 

Obecné požadavky: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání a minimálně 5 let praxe v oboru nebo ukončené 
středoškolské vzdělání a minimálně 7 let praxe v oboru; oborem se rozumí část OP PPR 
(specifický cíl - SC), pro kterou chce být odborník evidován jako hodnotitel/arbitr (více viz 
specifické požadavky relevantní pro daný SC); 

 výborná znalost českého jazyka (ze strany řídícího orgánu může být udělena výjimka ze 
znalosti českého jazyka, pokud bude hodnocení doloženo jako tzv. soudní překlad do češtiny); 

 úspěšné absolvování školení o věcném hodnocení žádostí o podporu z OP PPR zajišťovaného 
ŘO; 

 nepodjatost; 

 bezúhonnost.[1] 

 

Specifické požadavky relevantní pro prioritní osu č. 1: 
 

Specifický cíl 1.1 – požadovány jsou zkušenosti minimálně v jedné z níže uvedených oblastí 

(aktivit) - musí být patrné z přiloženého životopisu 

1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření 

proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“) 

 zkušenosti z oblasti transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a aplikační 
sférou, orientace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací  

1.1.2 Inovační poptávka veřejného sektoru 

 znalost zákona o veřejných zakázkách, zkušenost z inovačním partnerstvím, PCP či PPI projekty, 
orientace oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

http://prahafondy.eu/admin/?l=clanky&r=&rodic=177&PageNumber=0&Akce=edit&id=1324#_ftn1


1.1.3  Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou 

 orientace v problematice podpory formou inovačních voucherů, orientace oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací 

 

Specifický cíl 1.2 - požadovány zkušenosti minimálně v jedné z níže uvedených oblastí – musí být 

patrné z přiloženého životopisu 

1.2.1 Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů 

 zkušenosti s fungováním vědecko-technologických parků a podnikatelských inkubátorů 

1.2.2 Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP) 

 orientace v problematice podpory formou specializovaných voucherů na progresivní služby pro MSP  

1.2.3  Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu 

 znalost fungování kapitálových finančních nástrojů  

 
 

Specifické požadavky relevantní pro prioritní osu č. 2: 

Specifický cíl 2.2- Zvyšování atraktivity užívání městské hromadné dopravy – požadovány jsou 

zkušenosti minimálně v jedné z níže uvedených oblastí (aktivit) – musí být patrné z přiloženého 

životopisu 

2.2.1 – Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní 

dopravy 

 orientace v projektové a technické dokumentaci  

 zkušenosti z odvětví dopravní infrastruktury, výhodou stavby typu P+R  

2.2.2 – Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu 

 orientace v projektové a technické dokumentaci  

 odborné znalosti z oboru dopravního inženýrství  

 zkušenosti z oblasti řízení a organizace městské veřejné dopravy  

 přehled o technologických a inovativních řešeních v oblasti dopravního managementu měst 

(telematika, světelná signalizační zařízení, preference MHD)  

 
 
 
Specifické požadavky relevantní pro prioritní osu č. 3: 
 

Specifický cíl 3.3 - Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci -  požadovány jsou 

zkušenosti z uvedených oblastí (musí být patrné z přiloženého životopisu): 

  Minimálně jedna relevantní zkušenost s projektovým řízením v délce alespoň 2 roky na pozici 

odpovídající projektovému manažerovi či projektovému koordinátorovi. 

 Výhodou je zkušenost s působením v komunitních centrech a/či s realizací aktivit zaměřených na 

posilování sociální soudržnosti na úrovni místní komunity. 

 Výhodou je praxe na pozicích s rozhodovací nebo strategickou pravomocí, tzn. např. ředitel, statutární 

orgán, jednatel, majitel, vedoucí provozovny, vedoucí pracovník v sociálních službách. Dostatečná je 



případně také praxe v sociální oblasti na pozici s přímou zkušeností se znevýhodněnými osobami, tzn. 

např. sociální pracovník. 

 Výhodou jsou zkušenosti s hodnocením neinvestičních projektů minimálně v délce 1 rok. 

 

 

Specifické požadavky relevantní pro prioritní osu č. 4: 

Specifický cíl 4.1 - Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání 

a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let-  požadovány jsou zkušenosti z uvedených oblastí 

(musí být patrné z přiloženého životopisu): 

  Zkušenost s realizací investičních projektů v oblasti školské infrastruktury (výstavba a stavební úpravy 

budov, pořízení investičního majetku) s rozpočtem nejméně 1 milion Kč v manažerské pozici. 

  Výhodou jsou relevantní zkušenosti s projektovým řízením minimálně v délce 2 roky v pozici 

odpovídající projektovému manažerovi či projektovému koordinátorovi. 

  Výhodou jsou zkušenosti s hodnocením investičních projektů minimálně v délce 1 rok. 

  Znalost oblasti regionálního školství a vzdělávací politiky (rozvoj klíčových kompetencí žáků, oblast 

podpůrných opatření, vazba vzdělávání a trhu práce, investiční potřeby škol) 

  Výhodou je znalost specifických potřeb pražského školství 

 

Důležité upozornění: Zájemci o hodnocení věcné části projektů jsou v rámci registrace povinni 
zvolit si konkrétní specifický cíl, který mají zájem hodnotit (odbornost). Pokud uchazeč při své 
registraci nevybere konkrétní specifický cíl, nemusí být jeho žádost v rámci výběru posuzována. 

V případě technických problému s elektronickou registrací do databáze hodnotitelů kontaktujte naši 
helpline ISKP.OPPPR@praha.eu. 

 

[1] Úspěšní uchazeči budou dokládat splnění trestní bezúhonnosti před podpisem smlouvy 
prostřednictvím originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů. 
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http://prahafondy.eu/admin/?l=clanky&r=&rodic=177&PageNumber=0&Akce=edit&id=1324#_ftnref1

