V zmysle rozhodnutia Správnej rady Prešovskej rozvojovej agentúry č. 5/2019 a č. 10/2019, zo
dňa 29.01.2019, schvaľujeme

CENNÍK
Odborných poradenských služieb
s účinnosťou od 1.2.2019
•

Základné vstupné poradenstvo v oblasti podpory regionálneho rozvoja pre nového klienta – 1
hodina – 0,00 eur;

•

Základné vstupné poradenstvo v oblasti podpory regionálneho rozvoja , pokračovanie – 25,00
eur/1hodina;

•

Konzultácie, informácie a poradenstvo v oblasti aktuálnych výziev, možnosti financovania
projektov – 20,00 eur/1 hodina ;

•

Zúčtovanie projektov, ekonomické poradenstvo – 25,00 eur/ 1 hodina;

•

Odborné konzultácie ku konkrétnemu projektu, dokumentu klienta – 25,00 eur/1 hodina;

•

Monitoring, resp. Spracovanie monitorovacích správ, mentoring, tútoring, činnosti manažmentu
projektu – 30,00 eur/1 hodina, resp. dohodou už podľa uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie
a rozpočtu na riadenie projektu;

•

Spracovanie analýz, stratégií, odborných, resp. špecifických častí dokumentu – 25,00 eur/1 hod.;

•

Spracovanie ekonomickej a finančnej analýzy – 30,00 eur/1 hodina;

•

Celkové spracovanie strategických dokumentov alebo ich jednotlivých častí ( PHSR, KPSS, AP,
MAS stratégia, a pod.) – 25,00 eur/1 hodina, resp. podľa dohody;

•

Čiastková participácia na spracovaní strategických dokumentov alebo ich jednotlivých častí (
PHSR, KPSS, AP, ÚP, MAS stratégia, a pod.) – 30,00 eur/1 hodina, resp. podľa dohody;

•

Vypracovanie projektového zámeru – 20,00 eur/1 hodina;

•

Vypracovanie rozpočtu k projektovému zámeru – 20,00 eur/1 hodina

•

Vypracovanie žiadosti o dotáciu, NFP, resp. grant, vrátane elektronického formuláru, s
nahodením príloh - 25,00 eur/1 hodina;

•

Vypracovanie rozpočtu k žiadosti, vrátane elektronického formuláru – 25,00 eur/1 hodina;

•

Vypracovanie príloh k žiadosti, resp. projektovému zámeru (čestné vyhlásenia, skice, rozpisy
a pod.) – 20,00 eur/1 hodina;

•

Registrácia klienta do elektronických systémov pre poskytnutie dotácie ( ITMS, ITMS+2014, FPU,
INTERREG, UVO, MF SR a i.) – 40,00 eur/1 register;
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•

Spracovanie PR materiálov v súlade s manuálmi publicity – 25,00 eur/1 hodina;

•

Záznamy – Fotografia, videokamera, vrátane formátovania – 20,00 eur /1 hodina;

•

Moderovanie, lektorovanie ( v závislosti na požiadavke odbornej praxe lektora) – 25,00 -50,00
eur/1 hodina ;

•

Odborné poradenstvo súvisiace s právnymi službami ( mimo sociálnych služieb) vyžiadané
klientom spolu s písomným záznamom – 20,00 eur/ 1 hodina.

•

Ostatné náklady súvisiace s realizáciou služby sú predmetom individuálnej dohody ( PHM,
cestovné, ubytovanie, diéty, a i.);
S účinnosťou od 1.4.2019

•

Odborné činnosti vyplývajúce z poskytovania Terénnych sociálnych služieb krízovej intervencie
( jednorazovo aj opakovane) – 0,00 eur;

Prešov, 29.1.2019

........................................
Mgr. Peter Rázus
Predseda Správnej rady
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