
 

 

Výběrové řízení na zpracovatele odborného posudku 
k hodnocení projektů Operačního programu Životní prostředí 

 
 
MAS Pobeskydí, z. s., (IČ: 71212612) ke dni 13. září 2017 vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Zpracovatel 
odborných posudků“ k hodnocení přijatelnosti a věcnému hodnocení projektů zaměřených na likvidaci 
invazních druhů rodu křídlatka a bolševník velkolepý podávaných do Operačního programu Životní prostředí 
v rámci výzvy MAS Pobeskydí, z. s. (http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-operacniho-programu-zivotni-
prostredi/vyzva-opzp-c-1/) 
 
Do výběrového řízení je možno se přihlásit do 1. října 2017. Profesní životopisy a krátký popis dosavadních 
zkušenosti s hodnocením projektů (pokud není patrné ze životopisu) zasílejte (odevzdejte) na adresu MAS 
Pobeskydí, z. s.; Třanovice čp. 1, PSČ 739 53 nebo na mail mas@pobeskydi.cz nebo novakova@pobeskydi.cz . 
Bližší informace poskytuje Ing. Krystyna Nováková (+420 774 489 762). 

 
 
Požadujeme: 
Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělávání 
Zkušenosti s hodnocením projektů OPŽP výhodou 
Orientaci: 

• v opatřeních péče o terestrické biotopy (zejména hlavní principy likvidace invazních druhů rostlin)  

• v plánech péče, předmětu ochrany ZCHÚ, biotopech vzácných druhů (viz vazba na zvýšený zájem 
ochrany přírody, který se v určitých případech hodnotí v rámci kritéria Hledisko přiměřenosti nákladů.)  

• ve vybraných tématech standardů péče o přírodu a krajinu (zejména Likvidace vybraných invazních 
druhů rostlin) 

• s Náklady obvyklých opatření MŽP (ceník používaný k hodnocení kritéria Hledisko přiměřenosti 
nákladů) 

 
Nabízíme: 
Krátkodobá práce na dohodu o provedení práce nebo formou poskytnutí služby 
Pravděpodobný výkon práce: prosinec 2017 (hodnocení přijatelnosti), leden 2018 (věcné hodnocení) 
Odměna cca 2 400 Kč za jeden odborný posudek (tj. 2×2 400 Kč za projekt) 
 
Náplň práce: 
Zpracování odborného posudku k hodnocení přijatelnosti a věcného hodnocení projektů zaměřených na 
likvidaci invazních druhů rodu křídlatka a bolševník velkolepý podávaných do Operačního programu Životní 
prostředí v rámci výzvy MAS Pobeskydí, z. s. Posudek bude strukturován dle příslušných kritérií. 
Účast na školení pro žadatele (dle časových možností – cca polovina října 2017) 
Účast na zasedání výběrové komise (dle časových možností - cca leden/únor 2018) 
 
 
V Třanovicích 13. září 2017 
 
 
 
 
 
 Ing. Krystyna Nováková 
 ředitelka 
 MAS Pobeskydí, z. s. 
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