Představení projektu OP Praha - pól růstu, PO 3

TERÉNNÍ PROGRAM PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ – NÁKUP VOZIDEL PRO POTŘEBY TERÉNNÍCH PROGRAMŮ
CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000152

Příjemce dotace
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA, p. o.
zastoupená Mgr. Tomášem Jánem , MBA

ZÁKLADNÍ ÚD A J E

O PROJEKTU

Doba přípravy projektu: cca 2 měsíce

Doba realizace: 9 měsíců (2/2017 – 10/2017)
Rozpočet projektu: 3 998 698,00
Dagmar Bodláková – příprava projektu, dohled nad
realizací, IS KP 14+

Jana Holubová – finanční řízení, účetnictví

Jan Lajner – koordinátor projektu
Investiční projekt ukončen 31. 10. 2017
Nyní se nacházíme v provozní fázi

ROZPOČE T

Požadováno

3 998 698,00

Schváleno

3 998 698,00

Žadatel není plátce DPH. DPH je tudíž způsobilým
výdajem projektu.
Celkové způsobilé výdaje investiční: 3 600 000 Kč.

Celkové způsobilé výdaje neinvestiční: 398 698 Kč.
Mezi nezpůsobilé náklady projektu patří náklady na
koordinátora projektu, ty budou hrazeny z vlastních
zdrojů žadatele.

ČLENĚNÍ ROZPOČTU DLE VÝZ V Y
Ceny použité v rozpočtu výdajů odpovídají obvyklým (tržním) cenám komodit, prací a služeb v čase a místě zpracování rozpočtu. Ceny
použité ve SP byly prověřeny průzkumem trhu a odpovídají požadavkům kladeným na vstupní údaje SP. Byly porovnány ceny vozidel v
rámci ceníků prodejců automobilů v ČR pro značky Ford, Renault a Fiat. Pro zařízení a vybavení zázemí byly použity ceny obvyklé
doporučené ŘO OP PPR.

Položka

Cena vč. DPH

Druh výdaje

Pořízení tří speciálně upravených vozů - nákup

3 600 000

způsobilý výdaj – investiční

Zařízení a vybavení zázemí (podrobný rozpočet je uveden v kap. 7)

223 248

způsobilý výdaj – neinvestiční

Náklady přímo související s přípravou a řízením projektu do 7% celkových
způsobilých výdajů projektu, z toho:

175 450

způsobilý výdaj – neinvestiční

a) zpracování žádosti o dotaci

60 500

způsobilý výdaj – neinvestiční

b) administrace žádosti o dotaci

30 250

způsobilý výdaj – neinvestiční

c) náklady na organizaci výběrového řízení

84 700

způsobilý výdaj – neinvestiční

FÁZE PŘEDINVESTIČNÍ

• Zpracování studie proveditelnosti SP
• Průzkum trhu – v rámci finanční části SP
(o ten budete požádáni - více nabídek i z veřejně dostupných
zdrojů, založit komunikaci).

• Přílohy dle výzvy – nechat si dostatek času
pro vyjádření úřadů (mají až 30 dnů)

• Úřady kde nám vyšli vstříc - Odbor ŽP na
MHMP, stavební úřady (v rámci jinak zaměřených
investic)

• Kde jsme „narazili“ – Odbor majetku MHMP
(termín 60 dnů je minimum bez záruky na stanovisko)

• Nechat si dostatek na výběr dodavatelů v
1. etapě investiční fáze (optimistický odhad x 2)

FÁZE

1. ETAPA - PŘÍPRAVNÁ

INVESTIČNÍ

1. – 3. měsíc

• zasmluvnění služeb:
a)
b)

administrátor projektu, práce v IS KP, komunikace s ŘO
realizátor VŘ, příprava zadávací dokumentace

• kontrola zadávací dokumentace na FON
• realizace VŘ – výběr dodavatele
• kontrola výběru dodavatele na FON před
podpisem smlouvy

• podpis smlouvy s dodavateli
• vedení projektové dokumentace – označení,
účetnictví, publicita

• zpracování 1. ZoR – do 30 dnů po ukončení 1. etapy

2. ETAPA - REALIZAČNÍ

4. – 9. měsíc

• realizace dle smluv, nákup, plnění dle
rozsahu
• zajistit označení veškerých účetních dokladů
názvem a reg. č. projektu

• hlídat harmonogram plnění – uznatelné
náklady proplatit do konce realizace projektu
• vedení projektové dokumentace – kompletní

evidence vč. interních předpisů např. oběh úč. dokladů,
účetní doklady, výpisy, předávací protokoly, příprava k
archivaci

• příprava fáze PROVOZNÍ - nastavení evidence,
sledování indikátorů, příprava zahájení provozu

• ukončení projektu – zpracování ZZoR do 30 dnů od
ukončení 2. fáze a celého projektu

FÁZE

PROVOZNÍ

Po ukončení realizace investičního projektu:

• spouštění provozu služby – ostrý provoz
• sledování indikátorů, které jsme popisovali ve studii proveditelnosti, jejich řádná evidence
• udržitelnost dle výzvy
• náklady na provoz dané služby uvedeny ve studii proveditelnosti jsou kvalifikovaným odhadem, tyto
náklady nejsou sledovány v rámci udržitelnosti a mohou se lišit
• ideální je myslet na komplementární projekt již při zpracovávání SP

VÝSLEDEK

Po 9 měsících realizace máme dodaná speciálně upravená nová auta, nově vybavené pracoviště –

zázemí pro terénní pracovníky.
Do měsíce od ukončení realizace projektu jsme přijali zaměstnance, kteří vytvořili posádky vozů a byl
zahájen ostrý provoz nové terénní služby.
Nastavili jsme takové evidenční systémy, aby bylo možné poskytnout v rámci kontroly relevantní údaje
ke sledovaným indikátorům.
Studie proveditelnosti slouží jako dokument, dle kterého se nastavují interní pravidla pro provoz tohoto
programu, abychom dosáhli nastavených indikátorů.
Finanční prostředky na provoz jsou v režii Centra sociálních služeb Praha.

VÝSLEDEK

FOTOGALERIE

Vozy před speciální úpravou a polepy…

a následují fotky již hotového produktu
projektu, tj. speciálně upravených vozů
pro potřeby terénního programu pro
osoby bez přístřeší CSSP…

DALŠÍ ZKUŠENOSTI S INVESTIČNÍM I

PROJEKTY

Centrum sociálních služeb Praha má zkušenost v rámci OP Praha - pól růstu i s dalším investičním
projektem, jehož realizace probíhala paralelně s projektem Terénní program pro osoby bez přístřeší.

Dětská skupina BONA
http://dsbona.cz/

Postup byl velmi podobný, jednání ŘO se shodovalo.
Název projektu: DĚTSKÁ SKUPINA BONA, Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000098, Realizace: od 12/2016 do 9/2017

DĚKUJI

ZA

POZORNOST

Dagmar Bodláková
Implementace projektů dotačních programů
Centrum sociálních služeb Praha
bodlakova@volny.cz
+420 723 585 885

