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Ceník služeb MAS Radbuza, z.s. 

      

Konzultace a pomoc při přípravě projektů 

• Konzultace projektového záměru,        

• Vyhledání vhodného dotačního nebo grantového programu,       

• Formulace projektového záměru Vašeho návrhu a zjištění, zda a z jakých zdrojů by jej bylo možné 

financovat,     

• Zpracování základní koncepce projektu,      

• Nabídka odborných konzultací v případě, že si projekt rozhodnete vypracovat vlastními silami, 

• Úprava Vašich projektových žádostí. Pokud jste již podávali projektovou žádost, která nebyla úspěšná, 

nebo pokud máte rozpracovaný projekt a potřebujete odbornou oponenturu, obraťte se na nás.  

• Zpracujeme kompletní žádost o dotační prostředky "na klíč" případně odbornou pomoc při vlastním 

zpracovávání žádostí.  

 

Realizační fáze projektu: 

• Poradenství, konzultace při čerpání a administrace dotačních finančních prostředků, 

• Tvorba průběžných zpráv, 

• Komunikace s implementačním orgánem, 

• Kompletní vedení projektu.  

 

Vzhledem k složitosti a velkému rozptylu časové náročnosti jednotlivých úkonů a projektů je cena za 

poskytované služby stanovena hodinovou sazbou, neboť každý projekt je individuální a stanovit paušální 

částku za přípravu a zpracování projektu a jednotlivé realizační fáze projektu by neodpovídalo náročnosti 

těchto projektů. Cena tak závisí na charakteru projektu, jeho časové a obsahové náročnosti. V případě 

zpracování více projektů nebo při dlouhodobé spolupráci poskytujeme klientům slevu.   
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Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 

Konzultace k projektu - 1. hodina zdarma 

Konzultace k projektu - 2. a další hodina - pro členy 

MAS Radbuza, z.s. 

350 Kč/hod. (účtováno každých započatých 15 min.) 

Konzultace k projektu - 2. a další hodina 450 Kč/hod. (účtováno každých započatých 15 min.) 

Supervize projektu 500 Kč/hod. 

Pozn.: Cestovní náklady spojené s výkonem služeb budou účtovány podle platné Vyhlášky o změně sazby 

základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny 

pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 

      

Další služby 

• pomoc s prezentací aktivit a činností v rámci regionu, 

• komplexní zajištění seminářů, přednášek, workshopů. 

Cena se stanoví individuálně v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb. 

        

   

     

        

 

 

 

 

 

        

Tento ceník je schválený Výkonnou radou MAS Radbuza, z.s. a je platný od 23. 8. 2018.    
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