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Kvalifikačný štandard pre ISDV

Teoretické poznatky 

Praktické zručnosti 

Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ vie/pozná:
	postupy a metódy riadenia a finančného riadenia projektov financovaných EÚ podľa pravidiel národnej legislatívy v prostredí SR pre aplikačnú prax subjektov spadajúcich pod verejný (a štátny) sektor a subjekty, ktoré sú viazané obdobnými pravidlami pre účely realizácie projektu financovaného EÚ,
	štruktúru a oficiálnu terminológiu štrukturálnych fondov EÚ, 
	legislatívu a pravidlá ES a SR ovplyvňujúce postupy riadenia a finančného riadenia projektov financovaných EÚ v prostredí SR,
	zorientovať sa vo výzve a zmluve o poskytnutí NFP a implementovať projekty financované EÚ v súlade s výzvou a zmluvou a to tak, aby boli naplnené všetky požadované náležitosti na oprávnenosť výdavkov k týmto aktivitám, 
	riadiť podporné aj odborné aktivity projektu (publicita projektu a administrácia projektu),
	naplniť účel, ciele a ukazovatele projektu podľa terminológie operačných programov a výziev,
	činnosť kontrolných orgánov ES vo vzťahu k realizácii projektov financovaných EÚ na území SR, z ktorých vyplývajú odporúčania pre projektové riadenie a implementáciu projektu financovaného EÚ a interpretácia a aplikácia legislatívy ES pre implementáciu projektu,
	oblasť elektronických nástrojov pre riadenie projektu,
	finančné plánovanie, sledovanie finančných tokov a kontrolu ekonomickej správnosti finančných operácií,
	ekonomickú klasifikáciu výdavkov jednotlivých aktivít (úloh) vykonávaných v projekte,
	preukazovať výdavky a spracovať podpornú dokumentáciu,
	nastaviť procesy v rámci ekonomiky a účtovníctva v rámci organizácie,
	nastaviť sledovanie čerpania – plánovaného a skutočného a nastavenie potreby finančných tokov pre účely zabezpečenia financovania výdavkov projektu,
	metódy ako realizovať publicitu projektov, využívať nástroje moderných IKT a sociálnych médií na realizáciu publicity projektu,
	postupy monitorovania projektu vyžadované v rámci podávania správ o realizácii projektu (napr. monitorovacích správ), monitorovať napĺňanie cieľovej skupiny a preukázať jej oprávnenosť (resp. skupiny oprávnených užívateľov výhod projektu, pre projekty, ktoré pojem cieľová skupina nepoužívajú),
	riadiť životný cyklus externých zákaziek pre účely projektov financovaných EÚ, zdôvodniť potrebu verejného obstarávania, plánu verejného obstarávania a analýzy rozpočtu projektu, komentáru k rozpočtu projektu, opisu realizácie aktivít a ich vzájomne zosúladenie pre účely prípravy zadania pre verejné obstarávanie,
	postupy zadávania zákaziek v zmysle platnej legislatívy a metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie a zverejnené výsledky o námietkových konaniach.

Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ  je zručný v oblasti/vie:
	riadenia a implementácie projektu;

vytvoriť a aktualizovať projektový plán  v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP,
administrovať projekt (z pohľadu riadenia projektu aj koordinácie odborných aktivít);
aplikovať legislatívu ovplyvňujúcu procesy riadenia projektu financovaného EÚ v prostredí SR,
	realizácie žiadostí o zmenu zmluvy,
	finančného plánovania, sledovania finančných tokov a kontroly ekonomickej správnosti finančných operácií,
	ekonomiky a účtovníctva projektu ako súčasti finančného riadenia projektu,
vytvorenia a aktualizácie realizačného rozpočtu projektu, plánu cash - flow, sledovania čerpania rozpočtu,
administrácie finančného riadenia projektu a podpornej dokumentácie pre účely preukazovania oprávnenosti výdavkov (z pohľadu riadenia projektu aj koordinácie odborných aktivít),
prehľadu možných druhov podpornej dokumentácie preukazujúcej oprávnenosť výdavkov,
	realizácie publicity a informovanosti projektu s dôrazom na metódy publicity a informovanosti,
	využívania moderných IKT a sociálnych sietí na realizáciu publicity,
	monitorovania a merania úspešnosti realizácie projektu a napĺňania zmluvy k projektu a prácu týkajúcu sa zberu, vyhodnocovania a archivácie podpornej dokumentácie preukazujúcej realizáciu aktivít, dosiahnutie výsledkov a indikátorov a ostatných sledovaných dát k projektu, monitorovania projektov, spracovanie monitorovacej správy,
	realizovať zber spätnej väzby a iných dotazníkových prieskumov, štatisticky a inak ho vyhodnocovať,
	riadenia životného cyklu externých dodávok projektov financovaných EÚ,
zdôvodnenia potreby verejného obstarávania, spracovania plánu verejného obstarávania, spracovania návrhu a podkladov k verejnému obstarávaniu pre odborne spôsobilé osoby (analýza rozpočtu projektu, komentáru k rozpočtu projektu, opisu realizácie aktivít a ich vzájomné zosúladenie),
	vyhodnotiť, kedy sa jedná o delenie a nedelenie predmetov zákaziek,
finančné limity pre jednotlivé postupy zadávania zákaziek.


