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VÝZVA NA POZÍCIU EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV  PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ 
V RÁMCI PROGRAMU EÚ ERASMUS +  

 

 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výzvu pre záujemcov o pozíciu externých 

hodnotiteľov projektoch žiadostí v rámci programu EÚ Erasmus + pre oblasť mládeže (ďalej len 

program). 

 

Všeobecné ciele grantového programu: 

 zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život; 

 posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti; 

 prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 20201 podporou mladej generácie ako základu 

modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti; 

 prispievať k napĺňaniu cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež,2 

 prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež3, a to najmä v tematických oblastiach 

vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia  a dobrovoľníctvo.  

 podporovať medzinárodnú mobilitu  mladých ľudí  

 

Špecifické ciele grantového programu:  

a) rozvíjať kvalitu v práci s mládežou prostredníctvom podpory národných a nadregionálnych 

občianskych združení detí a mládeže (ďalej len „mládežnícke organizácie“), ktoré pracujú na 

členskom princípe a systematicky a pravidelne pracujú s mládežou; 

b) napĺňať priority aktuálnej národnej stratégie pre mládež prostredníctvom projektovej 

činnosti; 

c) rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na úrovni regiónov  

a na celoštátnej úrovni; 

d) rozvíjať činnosť servisných a klientsky orientovaných organizácií v oblasti práce s mládežou  

na nadregionálnej a celoštátnej úrovni; 

e) zabezpečovať tvorbu a rozvíjať mládežnícke politiky a prácu s mládežou na európskej 

(nadnárodnej),  národnej, regionálnej a miestnej úrovni zabezpečiť dôkazy a podklady pre 

tvorbu modernej mládežníckej politiky. 

                                                           

1EURÓPA 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 
2Aktuálna národná stratégia je dokument Stratégia pre mládež  na roky 2014 - 2020.   
3Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže na roky 2010 – 2018 
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Požiadavky na externých posudzovateľov žiadostí: 

 bezúhonnosť; 

 znalosť projektového manažmentu, projektového myslenia a projektového cyklu; 

 skúsenosti s posudzovaním žiadostí v iných grantových schémach a programoch; 

 znalosť základných dokumentov z oblasti mládežníckej politiky.4 

 znalosť anglického jazyka  

 

Nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov je jednou zo základných podmienok spolupráce medzi 

administrátorom programu dotačnej podpory mládežníckej politiky a budúcimi externými 

posudzovateľmi. 

Hodnotitelia  nemôžu byť členmi štatutárnych, riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

žiadateľa, ani blízkymi osobami členov týchto orgánov žiadateľa, ani byť so žiadateľom v pracovnom 

pomere alebo inom pracovnom vzťahu alebo v záväzkovom vzťahu podľa osobitných predpisov.5 

Hodnotiteľ nemôže vyhodnocovať žiadosť v rámci výzvy, ak so zreteľom na jeho pomer k obsahu tejto 

žiadosti alebo k žiadateľovi možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.  

 

Svoje vyjadrenie záujmu (motivačný list najmä s  informáciami o naplnení požiadaviek na profil 

posudzovateľa) spolu so životopisom (vo formáte Europass) posielajte na e-mailovú adresu  

peter.kupec@iuventa.sk  do 10. októbra 2015.   

 

Úspešní uchádzači sa stanú externými spolupracovníkmi organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže a budú požiadaní o vypracovanie písomných posudkov k žiadostiam o  finančný príspevok zo 

zdrojov EÚ v oblasti mládeže. 

 

Podrobnejšie informácie o podmienkach a forme spolupráce, časovom rámci sa vybraní uchádzači 

dozvedia na stretnutí, na ktoré budú pozvaní. 

 

Bližšie informácie získate na telefónom čísle 02/592 96 225, 0908 678 816 (Peter Kupec). 

                                                           

4 Ide najmä o tieto dokumenty: Biela kniha o mládeži Európskej únie, Stratégia EÚ v oblasti politiky mládeže: Investovanie a posilňovanie 

postavenia mládeže (2010 – 2018), Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči mládeži v SR na roky 2008 – 2013, Európsky pakt 
mládeže, Správa o mládeži 2014, Koncepcia informačno-poradenských činnosti pre mládež v SR a Rozhodnutie Rady z 27. novembra 2009 
o Európskom roku dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo (2011), Zákon o podpore práce s mládežou č.282/2008. 
5 Napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  


