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                                                                                               V Zábiedove 10.07.2018  

 

Vec:  Objednávka externého riadenia projektu – zaslanie 

 

Objednávame si u Vás externé riadenie projektu „Predchádzanie vzniku BRKO na území 

Hornej Oravy“ v rozsahu: 

- Spracovanie monitorovacích správ projektu (doplňujúce monitorovacie údaje, výročná 

monitorovacia správa, záverečná monitorovacia správa) Tvorba zložiek pre 

prijímateľa a pre SAŽP 

- Spracovanie žiadostí o platbu (predfinancovanie a zúčtovanie predfinancovania, 

refundácia) Tvorba zložiek pre SAŽP a pre prijímateľa 

- Spracovanie plánu finančnej realizácie projektu, aktualizácia plánu 

- Metodické služby a odborné poradenstvo pre realizáciu projektu 

- Zodpovednosť za komunikáciu so Slovenskou agentúrou životného prostredia SR, 

resp. prideleným projektovým manažérom 

- Kontrola plnenia zmluvy o NFP, kontrola finančnej vecnej a časovej realizácie 

projektu 

- Spracovanie žiadostí o zmenu zmluvy o NFP v prípade povinnosti prijímateľa 

- Identifikácia rizík spojených s realizáciou projektu 

- Plnenie operatívnych úloh podľa požiadavky prijímateľa resp. riadiaceho orgánu 

- Spracovanie podkladov pre zabezpečenie publicity projektu 

- Súčinnosť pri všetkých typoch kontrol v súvislosti s projektom 

- Práca v ITMS systéme ITMS2014+  

- Administratívne práce súvisiace s realizáciou projektu, archivácia dokumentácie v el. 

forme. 

Termín poskytnutia služby: od rozhodnutia o schválení žiadosti o nfp až do riadneho 

ukončenia projektu, t.j. schválenia a uhradenia záverečnej žiadosti o platbu na účet 

prijímateľa.  

Cena: 4.840,- Eur 

Splatnosť faktúry na dve časti: 1. časť po odoslaní žiadosti o platbu č. 1, 2. časť po riadnom 

ukončení realizácie projektu. 

S pozdravom 

 

           

 

 

                                                                                                    Ing. Ján Banovčan 

                                                                                                            predseda 
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