Mladoboleslavský venkov, z. ú.
Ceník poskytovaných služeb platný od 28. 11. 2017
1) Konzultace projektů pro žadatele o dotace, ve výzvách vyhlašovaných Mladoboleslavským
venkovem z. ú., z území podávaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV) jsou
poskytovány bezplatně.
2) Pomoc se „šablonami pro MŠ a ZŠ“ v území je poskytována bezplatně.
3) Konzultace ostatních programů (mimo dva výše uvedené)
Činnost
Projektový záměr, rámcové ověření financovatelnosti z
dotačních zdrojů, poradenství k dalšímu postupu

Pro členy

Pro nečleny

300 Kč/hod.

500 Kč/hod.

Pro členy
22 000 Kč

Pro nečleny
30-50 tis. Kč

15 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč

20-50 tis. Kč
7 000 Kč
5 000 Kč

Pro členy
5 000 Kč

Pro nečleny
7 000 Kč

4) Zpracování žádostí o dotace EU (mimo bod 1 a 2)
Činnost
Zpracování kompletní projektové žádosti
Příprava a zpracování povinných příloh
studie proveditelnosti
cost-benefit analýza
logický rámec, analýza rizik, harmonogram projektu…
5) Zpracování žádostí krajské / státní dotace (MŠMT, MMR apod.)
Činnost
Zpracování kompletní projektové žádosti

V případě získání dotace účtuje z. ú. žadateli odměnu z této získané dotace následovně
Provize ze získané dotace
Pro členy
Pro nečleny
do 2 000 000
2,5 %
3,0 %
od 2 000 001 do 5 000 000
2,0 %
2,5 %
od 5 000 001 do 10 000 000
1,5 %
2,0 %
od 10 000 001 do 50 000 000
1,0 %
1,5 %
od 50 000 001 výše
0,5 %
1,0 %
Podmínkou zpracování žádosti o dotaci je doložení všech podkladů nezbytných k vypracování žádosti a
dokumentů, které je podle pravidel dotačního titulu nezbytné dodat.
Projekty s výší dotace

6) Zpracování strategického plánu (včetně projednání se zastupiteli, tisk, CD)
Činnost
Obec do 1000 obyvatel
Obec 1001-5000 obyvatel
Obec nad 5000 obyvatel

Pro členy
15 000 Kč
30 000 Kč
smluvní cena

7) Zpracování výběrových řízení k veřejným zakázkám
Zpracování výběrových řízení – smluvní cena podle rozsahu zakázky.

Korespondenční adresa: Kostelní Hlavno 12, 29476 Kostelní Hlavno
IČ: 01172361, bankovní spojení: 2700360903 /2010
tel. +420 315558699, e-mail: info@mladoboleslavskyvenkov.cz, dat. schránka: 2zws6mu

Pro nečleny
20 000 Kč
40 000 Kč
smluvní cena

8) Ostatní
Činnost
Komunitní plánování projektů se zapojením veřejnosti –
administrativa a technické zajištění*
Komunitní plánování projektů se zapojením veřejnosti –
odborné činnosti (dle odbornosti) *
Facilitace a moderování veřejných projednání a pracovních
skupin
Realizace anketních a dotazníkových šetření, sociologických
průzkumů veřejnosti (administrativa a technické zajištění)
Realizace anketních a dotazníkových šetření, sociologických
průzkumů veřejnosti (kompletní služba včetně zpracování
dotazového nástroje, sběru dat, zpracování dat a závěrečné
zprávy)

Pro členy

Pro nečleny

300 Kč / hod
500 až 1 000 Kč/hod
500 Kč / hod
300 Kč / hod

500 Kč / hod
1 strana A4 černobíle – 1 Kč
1 strana A4 barevně – 2 Kč

Kopírování dokladů pro žadatele o dotaci
Ostatní výše nespecifikované služby při použití hodinové
sazby

450 Kč / hod

650 Kč / hod

* Zahrnuje
zajištění organizace a facilitace veřejných projednání
organizace plánovacích víkendů
anketní a dotazníková šetření
propagační a informační kampaně

9) Služby GDPR
Činnost

Zajištění činnost DPO (měsíčně) – základní
činnost dle směrnice GDPR
Analýza stavu GDPR
Implementace opatření k zajištění shody
s nařízením GDPR

Pro členy

300 Kč
5 000 Kč
450 Kč / hod

Pro nečleny

3 000 - 7 500 Kč
dle rozsahu
požadovaných
služeb
15 000 Kč
750 Kč / hod

příspěvkové
organizace
zřizované
partnerem
ústavu
1.000 Kč

7.500 Kč
450 Kč / hod

Tento ceník byl schválen správní radou ústavu dne 28. 6. 2018.

Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD. v. r.
ředitel ústavu

