PONUDBA STORITEV ZA
PRIPRAVO IN VODENJE
PROJEKTOV

PRIPRAVA PROJEKTOV
Zasnova in razvoj projektne ideje (identifikacija oz. prepoznavanje problema ter
njegovih vzrokov in posledic, opredelitev možnih rešitev, definiranje namena in
zasledovanih ciljev projekta, kritičnih elementov projekta, potrebnih sredstev,
itd.) ob uporabi aktualnih metod in orodij na tem področju;
Pregled razpoložljivih razpisov in možnosti za financiranje t.i. »mehkih« vsebin
projektov (razpisi Ministrstev RS – za delo, gospodarstvo, izobraževanje, ipd.,
Sklada za razvoj kadrov in štipendije, Podjetniškega sklada, Slovenskega
regionalnega razvojnega sklada, razpisi EU – ERASMUS+, Interreg (CE, Danube,
MED, Alpine Space, SI-AT, SI-HU, SI-HR), razpisi generalnih direktoratov Evropske
komisije);
Podpora pri nadaljnjem razvoju idejne zasnove projekta skladno z namenom in
cilji določenega razpisa;
Podpora pri oblikovanju projektnega partnerstva;
Podpora in koordinacija pri razvoju projektnega predloga z vsebinskega in
finančnega vidika;
Podpora pri izpolnjevanju prijavne dokumentacije, pridobivanju ustreznih prilog
in pravočasni oddaji prijave na razpis z vso potrebno dokumentacijo.

Vrednost storitve:
cena 50 EUR + DDV na opravljeno svetovalno uro ter dodatno v primeru uspešne
odobritve projekta po predhodnem dogovoru med 2,5% in 5% od vrednosti projekta.

VODENJE PROJEKTOV
Na področju vodenja projektov (project management) imamo bogate izkušnje. Za
nami je uspešno izvedenih že več kot 60 mednarodnih in nacionalnih projektov v
katerih smo sodelovali kot partner ali vodja projekta (lead partner). Vodenje
projekta lahko izvajamo skozi vse stopnje – zasnova in začetek, načrtovanje
projekta, izvedba projekta, uspešnost/spremljanje in zaključek projekta. Glede na
bogate izkušnje se kot partnerji projekta hitro odzivamo na morebitne spremembe
ali zaznane nepravilnosti na vseh stopnjah projekta in tako pripomoremo k boljšim
rezultatom in doslednemu zasledovanju določenih ciljev projekta. Naše storitve so
lahko na voljo v vlogi partnerja, kjer smo glede na bogato znanje in kompetence
pripravljeni prevzeti določene vsebinske sklope in tudi vodilno vlogo v partnerstvu,
ali v vlogi zunanjega izvajalca projektnega vodenja, ki se ukvarja z upravljanjem,
administrativno tehničnimi vidiki ter koordinacijo projekta.
Vodenje projekta vključuje:
Pregled celotne dokumentacije, ki se navezuje na izvedbo projekta (usklajenost
finančnih zahtevkov z razpisno dokumentacijo in Evropskimi uredbami);
Svetovanje glede pravilnega shranjevanja projektne dokumentacije in uporabe
ustreznih orodij (GDrive, OneDrive, Nextcloud itd.), ki to omogočajo;
Pomoč pri označevanju, obveščanju in informiranju javnosti o projektu v skladu z
Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske
politike in uredbami financerja;
Pomoč pri izvedbi postopkov javnega naročanja (Zakon o javnem naročanju ZJN-3);
Priprava poročil za pristojne organe o morebitnih spremembah, ki so nastale pri
izvedbi projekta in vsebinskih ter finančnih poročil v skladu z zahtevami
financerja (mesečna, četrtletna, polletna, letna ter končno poročilo), vključno s
koordinacijo pri pridobivanju ustreznih vsebinskih in finančnih dokumentov ter
prilog potrebnih za pripravo omenjenih poročil.

Vrednost storitve upravljanja/koordinacije/poročanja:
po predhodnem dogovoru med 5% in 10% od vrednosti projekta ali 500,00 EUR +
DDV na mesec za obdobje trajanja projekta v primeru projektov ERASMUS+.[1]
[1] V primeru sodelovanja v projektnem partnerstvu kot vodilni ali eden izmed partnerjev so sredstva
Fundacije Prizma kot enega izmed partnerjev opredeljena že pri oddaji prijave na razpis.

Zaupajte pripravo in vodenje vaših
projektov zanesljivi in izkušeni ekipi
strokovnjakov iz PRIZME.
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