
;; Seznámení se šablonami 

;; 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

UKONČENÍ 
PROJEKTU

REALIZACE

ČEKÁNÍ NA 
SCHVÁLENÍ 

ŽÁDOSTI

PŘÍPRAVA 
A PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI

ROZVAHA

Balíček služeb 

"Kompletní administrace projektu" 

;; Pomoc při nastavení systému 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+

;; 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

;; 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

;; 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 % + DPH z celkové částky dotace 
V případě zájmu kontaktujte obchodního konzultanta AV MEDIA. 



 

 ű Příprava na schůzce s obchodním konzultantem AV MEDIA:

;; Formulace a vyjasnění očekávání a požadavky Vaší školy

;; Výběr vhodných šablon

;; Sestavení „Rozvahy projektu šablon III“ = praktický nástroj pro kontrolu nákladů a výnosů projektu

;; Příprava časové osy a sestavení vhodného personálního obsazení projektu

PŘÍPRAVA 
A PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI

ROZVAHA

Balíček služeb

"Podání žádosti"

;ā Provedení vzdálenou správou nebo telefonicky:

;; Provedeme kontrolu indikátorů na základě Kalkulátoru indikátorů a jmenného výčtu osob pro jednotlivé  

šablony

;ā Provedení vzdálenou správou nebo telefonicky:

;; Přihlášení se do systému MS2014+ a zpracování celé žádosti na základně Vámi zaslaných podkladů.

;; Nahrajeme povinné přílohy žádosti. 

;; Překontrolování žádosti se statutárním zástupcem škola a odeslání ke schválení na MŠMT. 

CENA BALÍČKU: 4 000,- Kč bez DPH (4 840,- Kč s DPH)
V případě zájmu kontaktujte obchodního konzultanta AV MEDIA.


