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Centrum pro komunitní práci
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projekt ,,Do Fénixů s důvěrou", reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016078

1. Základní informace o projektu:

Datum zahájení: 1. 1. 2021
Datum ukončeni: 30. 4. 2023

Term"n pro odevzdání zpráv o real"zac" (ZoR) a žádost' o platbu (ŽoP)'

· 1. monitorovací obdobI(M0) - 31.7.2021

· 2. MO -31.1.2022

· 3. MO - 31.7.2022

· 4. MO - 31.1.2023

· 5. MD - 30.6.2023

2. Rozdělení administrativních odpovědnosti při realizaci projektu:

Centrum pro komunitní práci Město Nepomuk

- konzultace k administrativnímu - obsahové a organizačnIvedení aktivit
vedeni projektu (uznatelné projektu, dosažení jeho cílů a
náklady, prokazováni realizace monitorovacích indikátorů, zajištění
aktivit a na plňováni publicity projektu, dočerpáni rozpočtu
monitorovacích indikátorů, apod.) projektu

- archivace podkladů (,,auditnístopa"
realizace projektu po obsahové a
finančnístránce)

Zpracování ZOR a ŽOP Poskytnut' podkladů pro zpracování
zor a žop (výpisyz bankovního účtu,
výplatnice, mzdové listy,
účtenky/faktury týkájÍcÍ se přímých
nákladů,..)

- spolupráce na obsahové části ZOR
(bývá efektivnější, když popis postupu
realizace klíčových aktivit projektu
zpracovává přímo realizátor projektu)
final'zace l podán' Zor a ŽoP

v systému MS2014+

- kontrola textů pracovních smluv a - uzavírání pracovních smluv, OPP
OPP před uzavřením {s ohledem na
prokázánivztahu pracovní pozice
k projektu)- možno provést zpětně
i k již uzavřeným smlouvám
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- konzultace k čerpáni rozpočtu a - vytvořenía archivace podkladů pro
potřebě prováděni průzkumů trhu průzkum trhu na výdaje p'ojektů (vč.

nájemní smlouvy na auto)

- konzultace k nastavení systému - zajištěni podpisů monitorovacích listů
pro monitorování podpořených osob a doplňováni

- přenos dat o podpořených osobách evidence podpory
do lS ESF

- vytvořeni podkladů pro sledováni - vytvořenisamostatného účetního
cash-flow projektu střediska pro účtováni

(přimé/nepřímé náklady)

- Konzultace k plánovaným - identifikace potřeby zpracování ZOZ
žádostem o změnu (ŽOZ) (plánované odchylky v čerpáni
Zpracováni ŽOZ (pro odůvodněni rozpočtu, změny v obsahu
ŽOZ bude potřeba úzká spolupráce realizovaných aktivit, prodlouženi

s realizátorem) realizace rozpočtu projektu,...)
podáváni ŽOZ

3. Cenová nabídka:

Za výše uvedené činnosti bude fakturována odměna ve výši 18 000 KČ měsíčně, počínaje měsícem
dubnem 2021. Do konce realizace projektu se bude jednat o 25 měsíců. Reálná spolupráce bude trvat
27 měsíců (závěrečná monitorovací zpráva se musí odevzdat do 2 měsíců od ukončeni realizace
projektu).

Fakturace bude probíhat vždy po 3 měsících.

v nepřímých nákladech projektu bude na ostatní administrativní výdaje zbývat měsíčně částka cca
13 000 KČ (v závislosti na výši čerpání od ledna do března 2021).

V Plzni 9. 4. 2021

Jan Martinek

ředitel místního zastoupení
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