Balíček služeb

"Kompletní administrace projektu"
ROZVAHA

PŘÍPRAVA
A PODÁNÍ
ŽÁDOSTI

;; Seznámení se šablonami (personální, DVPP, spolupráce)
;; Kalkulátor rozpočtu projektu (náklady projektu / dotace EU)
;; Kalkulátor indikátorů MŠMT
;; Vhodný časový harmonogram projektu
;; Seznam zapojených osob do projektu
;; Rozhodnutí, zda bude, či nebude potřeba připravit výběrové řízení

;; Pomoc při nastavení syystému MS2014+
;; Výběr jednotlivých šablon, příprava příloh, výstupů
;; Kompletace povinných příloh pro vyplnění žádosti
;; Příprava rozpočtu projektu (náklady x výdaje projektu)
;; Nadefinování realizačního týmu a personální obsazení projektu
;; Příprava časové osy a harmonogramu projektu dle monitorovacích zpráv
;; Seznámení příjemce se zajištěním povinné publicity projektu na škole
;; Zprostředkování případné konzultace s MŠMT
;; Podání žádosti v MS2014+

ČEKÁNÍ NA
SCHVÁLENÍ
ŽÁDOSTI

;; Příprava a odeslání Smlouvy o poskytnutí dotace včetně příloh
;; Zpracování žádostí o platbu
;; Příprava podkladů pro plnění výstupů jednotlivých šablon
;; Seznámení realizačního týmu projektu s jeho průběhem a jejich povinostmi

REALIZACE

;; Pomoc při výběrových řízeních
;; Kontrola zjišťovacích protokolů do výstupů a faktur z hlediska správnosti vůči poskytovateli dotace
;; Kompletace a podání monitorovacích zpráv
;; Kontrola publicity a archivace ve škole
;; Poradenská a organizační podpora při vyřizování případných dotazů ze strany dotčených institucí
;; Zajištění a zpracování dalších podkladů na základě požadavků dotačního titulu MŠMT

UKONČENÍ
PROJEKTU

;; Kompletace podkladů pro závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování
;; Podání závěrečné monitorovací zprávy
;; Pomoc při závěrečném vyúčtování
;; Zajištění a zpracování dalších podkladů na základě požadavků dotačního titulu MŠMT

CENA BALÍČKU: 5 % z celkové částky dotace + DPH
V případě zájmu kontaktujte obchodního konzultanta AV MEDIA.

Balíček služeb

"Podání žádosti"
ROZVAHA

ŪŪ Příprava na schůzce s obchodním konzultantem AV MEDIA:
;; Pomůžeme Vám formulovat očekávání a požadavky Vaší školy
;; Pomůžeme Vám s výběrem vhodných šablon
;; Poskytneme Vám praktický nástroj „Kalkulačku šablon“
;; Nabídneme bohatý výběr školení DVPP k jednotlivým šablonám, akreditovaných MŠMT
;; Poradíme Vám, kdy do šablon vstoupit a vybrat vhodnou skupinu pedagogů

ûû Provedení vzdálenou správou nebo telefonicky:
;; Provedeme kontrolu indikátorů na základě Kalkulátoru indikátorů a jmenného výčtu osob pro jednotlivé
šablony

PŘÍPRAVA
A PODÁNÍ
ŽÁDOSTI

ŪŪ Obchodní konzultant AV MEDIA na schůzce se školou projde:
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

Ověření, zda má škola kvalifikovaný certifikovaný podpis (MŠMT manuál)
Otestuje na škole kompatibilitu počítače pro podání žádosti a další komunikaci v systému MS2014+
Zaregistruje školu do MS2014+
Založí se školou projektovou žádost : „Šablony 2016“
Přiřadí v systému jako editora Andreu Jahnickou
Obdrží: sken „výstupu dotazníku MŠMT“
Obdrží: kalkulátor indikátorů MŠMT + jmenný seznam osob do jednotlivých šablon
Vyplní: dotazník AV MEDIA pro vyplnění žádosti

ûû Provedení vzdálenou správou nebo telefonicky:
;; Přihlásíme se do systému MS2014+ do Vaší žádosti a vše vyplníme dle pokynů MŠMT a připravíme tak
kompletní žádost

;; Nahrajeme povinné přílohy žádosti.
;; Po té se spojíme se školou (manažerem projektu), abychom celou žádost společně prošli a na závěr ji
bude moci signatář projektu (statutární zástupce) podepsat a odeslat na MŠMT

;; Tímto bude žádost podána ke schvalování.
;; Andrea Jahnická se odhlásí z pozice editora a škola si dále spravuje projekt sama.

CENA BALÍČKU: 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- Kč s DPH)
V případě zájmu kontaktujte obchodního konzultanta AV MEDIA.

