
Žádost o zařazení mezi odborné hodnotitele programu
Interreg VI-A Rakousko – Česko

Tento formulář slouží jako žádost o zařazení mezi odborné hodnotitele programu Interreg VI-A
Rakousko  –  Česko.  Vyplněnou  žádost  a  podepsané  čestné  prohlášení  (strana  3)  spolu  s
životopisem zašlete na adresu Společného sekretariátu  interreg.at-cz@noel.gv.at (rakouská část
Společného sekretariátu v St.  Pöltenu) a  js.atcz@crr.cz (česká část  Společného sekretariátu v
Brně). Do pole Předmět uveďte: „Odborný hodnotitel“.

1. Osobní údaje

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Oslovení:

Organizace (nepovinné):

Funkce / pracovní pozice 
(nepovinné)::

Kontaktní údaje

E-mail:

Telefon:

Ulice, číslo popisné:

PSČ:

Město:

Stát:
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paní pan bez oslovení

mailto:interreg.at-cz@noel.gv.at
mailto:js.atcz@crr.cz


2. Odborné znalosti

Zvolte prosím, do které tematické oblasti programu Interreg VI-A Rakousko – Česko chcete být 
zařazeni jako odborný hodnotitel (je možné vyznačit i více oblastí). 

Priorita 1: Výzkum a inovace

Výzkum a inovace

Priorita 2: Klima a životní prostředí

Přizpůsobení se změně klimatu

Ochrana přírody a biologická rozmanitost

Priorita 3: Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Vzdělávání a odborná příprava

Kultura a cestovní ruch

Priorita 4: Přeshraniční správa

Právní a institucionální spolupráce

2.1 Prosím upřesněte svou odbornou způsobilost/praxi (min. 5 let praxe v případě středoškolského
vzdělání,  resp.  min.  3  roky  praxe  v  případě  vysokoškolského  vzdělání)  v  uvedené  tematické
oblasti.

2.2 Zvolte, pro které území disponujete znalostí platných právních předpisů v uvedené tematické 
oblasti.

 Česko  Rakousko  EU

2.3 Ovládáte jeden z jazyků programu (čeština, němčina) na úrovni rodilého mluvčího?

 němčina  čeština

2.4 Ovládáte anglický jazyk? (výhodou)
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ne základní znalost

pokročilá znalost plynně



2.5 Máte zkušenosti v oblasti kohezní politiky a/nebo evropské území spolupráce? (výhodou)

Pokud ano, upřesněte své zkušenosti (nepovinné).

2.6 Máte zkušenosti s hodnocením projektů spolufinancovaných z prostředků EU? (výhodou)

Pokud ano, upřesněte své zkušenosti (nepovinné).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že:

 uvedené údaje jsou správné a úplné,
 jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, přestupek či jiný správní delikt 

majetkového charakteru či povahy a jsem způsobilý k právním úkonům,
 disponuji uživatelskou znalostí práce na PC,
 mám znalost programového území (minimálně ve vztahu k výše uvedené tematické 

oblasti),
 souhlasím se zpracováním a uložením svých osobních údajů pro účely výběru a 

hodnocení projektových žádostí.

…………………………………. ………………………………….

Datum, místo Podpis

Příloha: životopis
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ano ne

ano ne
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