PRILOGA B
P. n.
Glavna direkcija za finance, proračun, koordinacijo
in načrtovanje gospodarskih in evropskih politik
Oddelek koordinacije in načrtovanja gospodarskih,
proračunskih in evropskih politik
Služba za evropsko teritorialno sodelovanje,
državne pomoči in splošne zadeve
PEC: finanze@certregione.fvg.it

zadeva:
Javni poziv za oblikovanje seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje
kakovosti projektnih predlogov v okviru Programa evropskega sodelovanja INTERREG
V-A Italija-Slovenija 2014-2020.
NADOMESTNA IZJAVA O ZNANEM DEJSTVU
(47. člen O.P.R. št. 445 z dne 28. decembra 2000)
Spodaj podpisani/a _______________________________________________________________,
rojen/a v ______________________________________________________________________,
dne ________________________, s stalnim bivališčem v ________________________________,
pokr. ______, pošt. št.________,
ulica/trg ______________________________________________________ št. ________,
davčna številka ____________________________,
ID za DDV (če obstaja) _______________________________,
telefon __________________________,
faks ________________________________,
e-naslov

______________________________,

uradni naslov PEC (če obstaja)_______________________________.
se skladno s 76. členom O.P.R. 445 z dne 28. decembra 2000 zavedam kazenskih odgovornosti v
primeru neresničnih izjav, sestave ali uporabe ponarejenih dokumentov in
IZJAVLJAM
a) da (označite okence izbrane možnosti z "X"):



sem državljan/ka Republike Italije, Republike Slovenije ali ene od držav članic
Evropske unije, skladno z D.P.C.M. št. 174/1994,
ali



sem državljan/ka države, ki ni članica Evropske unije, in imam dovoljenje za
prebivanje v EU za daljše obdobje,

ali



imam status begunca ali status subsidiarne zaščite;

b) nisem mlajši/a od osemnajst let in ne presegam starosti, ki je skladno z italijansko
zakonodajo, določena za starostno upokojitev;
c) v celoti uživam vse državljanske in politične pravice, tudi v državi, iz katere prihajam;
d) sem splošno psihofizično sposoben/na za delo;
e) mi ni bila odvzeta aktivna volilna pravica;
f) nisem bil odpuščen/a iz službe javne uprave in ne oproščen/a ali razrešen/a dolžnosti v
službi javne uprave zaradi vztrajnega neizpolnjevanja delovnih dolžnosti;
g) nisem bil obsojen/a za kazniva dejanja, ki skladno z veljavnimi zakonskimi določbami
predstavljajo oviro za sklenitev pogodbenega razmerja s službami javne uprave;
h) nimam neporavnanih obveznosti, nisem pravnomočno obsojen/a in nisem vključen/a v
izvajanje zakonskih preventivnih ukrepov, sklepov sodišča, ki so bili izrečeni v pravdnem
postopku, ali drugih upravnih ukrepov, vpisanih v sodno evidenco;
i) mi s strani javne uprave ni bil izrečen varstveni nadzor v primeru pravnomočne pogojne
obsodbe v preteklosti;
j) nisem bil/a oproščen/a ali razrešen/a dolžnosti v javni upravi zaradi vztrajnega
neizpolnjevanja delovnih dolžnosti, nisem bil/a odpuščen/a zaradi krivdnega razloga ali
dokazljivega subjektivnega razloga javne uprave in nisem bil/a razrešen/a javne funkcije
zaradi ponarejanja dokumentov ali zaradi nepovratne invalidnosti oziroma nisem
upokojen/a po italijanskem zakonu št. 336 z dne 24. maja 1970 in tudi nisem koristil/a
pravice do upokojitve, skladno z odredbo predsednika Republike Italije DPR št. 748 z dne
30. junija 1972;
k) da ni razlogov za izločitev, skladno z 80. členom zakonod. odredbe št. 50 z dne 18. aprila
2016 (nov italijanski zakonik o javnih naročilih);
l) da (označite okence izbrane možnosti z "X"):



odlično obvladam ustno in pisno razumevanje in izražanje (stopnja materinega jezika) v
italijanskem jeziku ali imam znanje, ki ustreza najmanj stopnji C1 (ali enakovredno
stopnjo) za vse jezikovne komponente, ki jih vključuje Evropska jezikovna lestvica
(QCER),

ali/in



odlično obvladam ustno in pisno razumevanje in izražanje (stopnja materinega jezika) v
slovenskem jeziku ali imam znanje, ki ustreza najmanj stopnji C1 (ali enakovredno
stopnjo) za vse jezikovne komponente, ki jih vključuje Evropska jezikovna lestvica
(QCER),

m) imam znanje, ki ustreza vsaj stopnji B2 (ali enakovredni stopnji) Evropske jezikovne lestvice
za vsa področja angleškega jezika, kot je navedeno v življenjepisu (Priloga C);

n) da dobro poznam informacijska in operacijska orodja, ki so določena v točki 6.b) 2. člena
tega poziva;
o) imam doseženo naslednjo izobrazbo:



diplomo triletnega študija ali diplomo štiriletnega študija po starem sistemu ali
strokovni magisterij po novem sistemu ali ekvivalentno diplomo, ki jo je Republika
Italija uradno priznala (točka 4.a) 2. člena tega poziva), kot je navedeno spodaj:

diploma …………………………………………………………………………………………………………………………………,
opravljena na ………………………………………………………………………………. dne ……….……………………,
ali



diplomo višje srednje šole in vpis v register/seznam strokovnjakov (strokovni izpit za
določene strokovne profile, potreben za izvedbo nalog (točka 4.a) 2. člena tega
poziva), in sicer:

diploma višje srednje šole …………………………………………………………………………………………………,
opravljena na ……………………………………………………………………………………… dne…………………………,
vpisan/a v seznam/register ………………………………………………………………………………………………..
od …………………………………………………………………………………………………………………………………………;
p) da imam vsaj 36 mesecev specifičnih strokovnih izkušenj po 1. 5. 20041 za dejavnosti po tem
pozivu, ki so dokazljive za vsako strokovno področje, ki sem ga navedel in vključil v
Prilogo A. Za namen tega poziva se upoštevajo izključno strokovne izkušnje, kot sledi:
 pridobljene po diplomskem študiju ali diplomi v skladu z akademsko kvalifikacijo,
navedeno v točki o);
 plačane (izključene prakse - pripravniki);
 ki so se izvršile v različnih obdobjih in pri različnih (javnih ali zasebnih) subjektih;
 navedene v življenjepisu in v tej prilogi, kot je opisano pod točko b) 1. odstavka 3. člena
in v 4. odstavku 4. člena tega poziva.

1

Datum vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo in začetek izvajanja pravnega reda Evropskih
skupnosti v Sloveniji

Strokovne delovne izkušnje

Seznam in opis
strokovnih področij

Področje 1
TC1 - krepitev raziskav,
tehnološkega razvoja in
inovacij
(našteti so primeri, ki ne
predstavljajo dokončnega
seznama za to področje: R&R in
uporabne študije, inovativni
izdelki in storitve, podjetniške
in tehnološke inovacije,
strategije pametne
specializacije, teritorialni
marketing ter
internacionalizacija podjetij,
metodologije procesa inoviranja
(odprte inovacije, living lab,
javna naročila pred
komercializacijo itd.) prenos
tehnologij, družbene inovacije,
ekološke inovacije, inkubiranje,
grozdenje in MSP, start-up,
organizacijsko inoviranje)

predmet
pogodbe o
zaposlitvi

1

2

3

4

5

6

delodajalec

datum začetka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

datum zaključka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

(navedite
število
mesecev
Kategorija
delovnih
delovnega mesta,
izkušenj za
funkcije ali
vsako pogodbo
pogodbenega odnosa
o zaposlitvi, ki
za vsako obdobje
mora biti
razvidna v
kurikulumu)

(navedite skupne
mesece delovnih
izkušenj na
zadevnem
področju, ob
upoštevanju
minimalnih
strokovnih pogojev,
ki se zahtevajo na
podlagi točke b)
4. odstavka
2. člena)

Strokovne delovne izkušnje

Seznam in opis
strokovnih področij

predmet
pogodbe o
zaposlitvi

1

Področje 2
TC4 - podpora prehodu na
gospodarstvo z nizkimi
emisijami ogljika v vseh
sektorjih
(našteti so primeri, ki ne
predstavljajo dokončnega
seznama za to področje:
strategije za zmanjšanje emisij
ogljika, spodbujanje trajnostne
multimodalne urbane
mobilnosti, obnovljivi viri
energije, energetsko planiranje,
krožno gospodarstvo).

2

3

4

5

6

delodajalec

datum začetka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

datum zaključka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

(navedite
število
mesecev
Kategorija
delovnih
delovnega mesta,
izkušenj za
funkcije ali
vsako pogodbo
pogodbenega odnosa
o zaposlitvi, ki
za vsako obdobje
mora biti
razvidna v
kurikulumu)

(navedite skupne
mesece delovnih
izkušenj na
zadevnem
področju, ob
upoštevanju
minimalnih
strokovnih pogojev,
ki se zahtevajo na
podlagi točke b)
4. odstavka
2. člena)

Strokovne delovne izkušnje

Seznam in opis
strokovnih področij

predmet
pogodbe o
zaposlitvi

1
Področje 3
TC6c - ohranjanje, varstvo,
obnavljanje in razvoj naravne
in kulturne dediščine
(našteti so primeri, ki ne
predstavljajo dokončnega
seznama za to področje:
varovanja, ohranjanja, obnove
in razvoj naravne in kulturne
dediščine, premične kulturne
dediščine, kreativne industrije,
trajnostnega upravljanja
naravne in kulturne dediščine,
razvoj pametnih orodij za
promocijo ter ohranjanje
naravne in kulturne dediščine,
vzpostavitev kulturnih grozdov
ali mrež).

2

3

4

5

6

delodajalec

datum začetka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

datum zaključka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

(navedite
število
mesecev
Kategorija
delovnih
delovnega mesta,
izkušenj za
funkcije ali
vsako pogodbo
pogodbenega odnosa
o zaposlitvi, ki
za vsako obdobje
mora biti
razvidna v
kurikulumu)

(navedite skupne
mesece delovnih
izkušenj na
zadevnem
področju, ob
upoštevanju
minimalnih
strokovnih pogojev,
ki se zahtevajo na
podlagi točke b)
4. odstavka
2. člena)

Strokovne delovne izkušnje

Seznam in opis
strokovnih področij

predmet
pogodbe o
zaposlitvi

1

Področje 4
TC6d – okrepiti celostno
upravljanje ekosistemov za
trajnostni razvoj območja
(našteti so primeri, ki ne
predstavljajo dokončnega
seznama za to področje: biotska
raznovrstnost in ekosistemi,
mreže Natura 2000 in zaščitena
območja, zelene infrastrukture
in upravljanje voda, ohranjanje
in zaščita splošnih odplak,
izobraževanje in ozaveščanje o
okolju).

2

3

4

5

6

delodajalec

datum začetka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

datum zaključka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

(navedite
število
mesecev
Kategorija
delovnih
delovnega mesta,
izkušenj za
funkcije ali
vsako pogodbo
pogodbenega odnosa
o zaposlitvi, ki
za vsako obdobje
mora biti
razvidna v
kurikulumu)

(navedite skupne
mesece delovnih
izkušenj na
zadevnem
področju, ob
upoštevanju
minimalnih
strokovnih pogojev,
ki se zahtevajo na
podlagi točke b)
4. odstavka
2. člena)

Strokovne delovne izkušnje

Seznam in opis
strokovnih področij

Področje 5
TC6f - razvoj in preizkušanje
inovativnih okolju prijaznih
tehnologij za izboljšanje
upravljanja voda in ravnanja z
odpadki
(našteti so primeri, ki ne
predstavljajo dokončnega seznama
za to področje: preventiva
odpadkov, ponovne uporabe
odpadkov, recikliranje, odvoz in
deponiranje, zaščita in upravljanje
poplav, ukrepi za ohranjanje
morskih voda, zelene tehnologije
zaščite voda, tehnološke inovacije z
namenom uresničevanja ciljev
Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra
2000 o določitvi okvira za ukrepe
Skupnosti na področju vodne
politike in Direktive 2007/60/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 23. oktobra 2007 o oceni in
obvladovanju poplavne ogroženosti).

predmet
pogodbe o
zaposlitvi

1

2

3

4

5

6

delodajalec

datum začetka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

datum zaključka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

(navedite
število
mesecev
Kategorija
delovnih
delovnega mesta,
izkušenj za
funkcije ali
vsako pogodbo
pogodbenega odnosa
o zaposlitvi, ki
za vsako obdobje
mora biti
razvidna v
kurikulumu)

(navedite skupne
mesece delovnih
izkušenj na
zadevnem
področju, ob
upoštevanju
minimalnih
strokovnih pogojev,
ki se zahtevajo na
podlagi točke b)
4. odstavka
2. člena)

Strokovne delovne izkušnje

Seznam in opis
strokovnih področij

predmet
pogodbe o
zaposlitvi

1
Področje 6
TC 11 - izboljšanje
institucionalnih zmogljivosti
javnih organov in
zainteresiranih strani ter
prispevanje k učinkoviti javni
upravi
(našteti so primeri, ki ne
predstavljajo dokončnega seznama
za to področje: institucionalna
zmožnost javne uprave pri
čezmejnem sodelovanju in
upravljanju, spodbujanje
sodelovanja sodstva in javne
uprave, čezmejnih protokolov
sodelovanja in dogovarjanja,
harmonizacija upravljanja,
euprava, sodelovanje na področju
sociale in zdravstva).

2

3

4

5

6

delodajalec

datum začetka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

datum zaključka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

(navedite
število
mesecev
Kategorija
delovnih
delovnega mesta,
izkušenj za
funkcije ali
vsako pogodbo
pogodbenega odnosa
o zaposlitvi, ki
za vsako obdobje
mora biti
razvidna v
kurikulumu)

(navedite skupne
mesece delovnih
izkušenj na
zadevnem
področju, ob
upoštevanju
minimalnih
strokovnih pogojev,
ki se zahtevajo na
podlagi točke b)
4. odstavka
2. člena)

Strokovne delovne izkušnje

Seznam in opis
strokovnih področij

Področje 7
Državne pomoči
(našteti so primeri, ki ne
predstavljajo dokončnega
seznama za to področje:
Sporočilo Komisije Posodobitev
področja državnih pomoči EU,
COM(2012) 209, Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013 z
dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis,
Uredba Komisije (EU) št.
651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive z
notranjim trgom ob uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe).

predmet
pogodbe o
zaposlitvi

1

2

3

4

5

6

delodajalec

datum začetka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

datum zaključka
(dd/mm/ll)
skladno s
točko b)
4. odstavka
2. člena

(navedite
število
mesecev
Kategorija
delovnih
delovnega mesta,
izkušenj za
funkcije ali
vsako pogodbo
pogodbenega odnosa
o zaposlitvi, ki
za vsako obdobje
mora biti
razvidna v
kurikulumu)

(navedite skupne
mesece delovnih
izkušenj na
zadevnem
področju, ob
upoštevanju
minimalnih
strokovnih pogojev,
ki se zahtevajo na
podlagi točke b)
4. odstavka
2. člena)

Kraj in datum
_____________________

Podpis
___________________________

Dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov skladno in v smislu zakonodajne odredbe št. 196 z
dne 30. junija 2003 (Zakon o varovanju podatkov).
Kraj in datum
_____________________

Podpis
___________________________

Opozorilo: Če izjavo podpišete lastnoročno, priložite fotokopijo veljavnega osebnega
dokumenta, če uporabite digitalni podpis, pa to ni potrebno.

