Obecný příklad k semináři pro žadatele v rámci GG Olomouckého kraje při OP VK
Tento příklad není jednoznačně zacílen na některý z GG Olomouckého kraje, spíše má
demonstrovat základní postupy tvorby rozpočtu a případné další odvozené povinné aktivity
grantového projektu (dále jen GP).
Příklad - zadání:
Předpokládejme, že v rámci GP hodláme vytvořit 3 vzdělávací produkty (dále jen VP),
přičemž jeden z těchto VP bude přímo zaměřen na problematiku ICT (vzdělávání v práci
s odborným např. strojírenským, SW) , jejíž výuce bude v rámci tohoto VP věnováno 42 hod.
Druhý VP bude zaměřen na fyziku, přičemž neexistuje přímá vazba a návaznost s ostatními
VP. Třetí VP bude zaměřen na matematiku, přičemž neexistuje přímá vazba a návaznost
s ostatními VP.
Předpokládáme, že cílová skupina pro každý ze VP bude činit 20 osob.
Délku GP předpokládejme 14 měsíců, protože nejprve bude nutné vytvořit tyto VP a následně
je použít při výuce, přičemž bychom zrealizovali dva běhy výuky všech tří VP.
K realizaci GP budeme muset pořídit 20 ks PC sestav, 2 ks Interaktivní tabule, speciální SW
pro výuku VP zaměřeného na ICT, dokoupit několik lavic a židlí do učebny, vybavit
realizační tým technikou a pořídit další potřebné vybavení k realizaci GP. V rámci GP budou
vytvořeny webové stránky a na závěr plánujeme uspořádat konferenci – propagace výstupů
projektu.
Projekt hodláme realizovat ve spolupráci s nefinančním partnerem, který se bude podílet na
zajištění účastníků z řad cílové skupiny a jejich informovanosti.
Pro realizaci tohoto GP bude nezbytné zajistit, případně pořídit, následující:
1.

projektový manažer (předpoklad na zaměstnaneckou smlouvu)

2.

účetní projektu (DPP)

3.

finanční manažer (DPČ)

4.

administrativní pracovník (DPČ)

5.

specialista – lektor (formou dodávky služeb, VP na ICT )

6.

specialista – lektor (DPČ, VP mat a VP fyz)

7.

tvůrce VP – (autorský honorář VP na ICT)

8.

cestovné členů realizačního týmu – tuzemské

9.

20 ks - PC sestavy

10.

(NV)

3 ks - notebook pro realizační tým

(NV)

(NV)

11.

23 ks - SW pro PC a notebooky

12.

2 ks - Interaktivní tabule

13.

2 ks - dataprojektor

14.

speciální SW

15.

digitální fotoaparát

16.

digitální kamera

17.

23 ks - flash disc

18.

kopírka

19.

tiskárna čb

20.

tiskárna barevná

21.

nábytek (4 ks - komplet dvě židle + lavice)

22.

drobné stavební úpravy učebny žadatele

23.

nájemné projektové kanceláře včetně poplatků za telefon, internet, úklid, energie
(NV)

24.

spotřební materiál (tonery, papíry, CD, šanony …) (NV)

25.

nájemné prostor pro výuku jednoho z VP (VP na fyz)

26.

nákup služeb spojených s grafickým zpracováním, přípravou a korekturami
výukových materiálů

27.

nákup tiskových služeb (tisk vzdělávacích materiálů pro cílovou skupinu)

28.

zajištění občerstvení pro účastníky konference

29.

vytvoření a správa webu

30.

přeprava účastníků VP fyz

31.

předpoklad proplácení cestovného cílové skupině

32.

publicita projektu

33.

vedení projektového účtu - poplatky

(NV)

(NV)

(NV) – spadá do nepřímých výdajů

(NV)

(NV)

Nastavení Monitorovacích indikátorů:
07.41.20 - Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb - 4 osoby
- tvůrce a současně lektor VP fyz (stejná osoba)
- tvůrce a současně lektor VP mat (stejná osoba)
- tvůrce VP ICT
- lektor VP ICT
06.43.10 - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 3 produkty
- VP fyz
- VP mat
- VP ICT
Z toho:
06.43.13 - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
s komponentou ICT - 1 produkt
- VP ICT, protože výuka ICT je v rozsahu 42 hod., tedy více než 40 hod.

