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VÝZVA PRO EXTERNÍ HODNOTITELE STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ 
 
 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY NA NÁBOR ZÁJEMCŮ O POZICI EXTERNÍ HODNOTITEL  

Ústecký kraj vyhlašuje výzvu na nábor zájemců o pozici externího hodnotitele strategických projektů v 

rámci přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace a Plánu spravedlivé územní transformace 

(PSÚT). Výchozí stav: Ústecký kraj vyhlásil dne 31. 03. 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 www.rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-

transformaci.  

 

 

 

Popis role externího hodnotitele:  

Hodnotitel je odborník, který bude odpovědný za zpracování věcného hodnocení předložených návrhů 

strategických projektů na základě zpracované Předběžné studie proveditelnosti. Hodnotitel provede 

hodnocení Fáze 2 hodnotícího procesu stanoveného Metodikou pro sběr dat a přístupu ke strategickým 

projektům v Plánu spravedlivé územní transformace, tj. provede posouzení transformačního potenciálu a 

proveditelnost projektu (pozn. kritérium Vliv na životní prostředí posuzuje MŽP). Hodnotící kritéria, způsob 

hodnocení jsou součástí výzvy. Za účelem zajištění kvalitního zhodnocení předložených návrhů projektů 

jsou na hodnotitele kladeny požadavky týkající se vzdělání a praxe specifikované níže. Hodnotitel nemůže 
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hodnotit projekt, jehož předkladatelem je instituce/zaměstnavatel, s nímž má hodnotitel uzavřen pracovně – 

právní vztah. Hodnotitelem strategických projektů nemůže být osoba, která je zároveň řešitelem projektu 

(resp. součástí realizačního týmu projektu) předkládaného do výzvy.  

Požadavky na kvalifikaci externích hodnotitelů strategických projektů FST  

 ukončené vysokoškolské vzdělání a minimálně 5 let praxe v oboru nebo ukončené středoškolské 

vzdělání a minimálně 5 let praxe v oboru; oborem se rozumí oblast, pro kterou chce být odborník evidován 

jako hodnotitel;  

 má prokazatelné znalosti problematiky příslušné tematické oblasti, ve které bude projekt hodnotit;  

 úspěšné absolvování školení zajišťovaného ÚK;  

 nepodjatost; 

 

Bližší informace naleznete zde. 

Odborníci na dané téma se mohou přihlásit dle pokynů uvedených ve výzvě do 23. 4. 2021.  
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