Príloha č. 5d

Žiadateľ: Mesto Veľký Krtíš
Názov projektu: Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Veľký Krtíš

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)****

A

Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov podľa
zmluvy o NFP/ rozhodnutia o
schválení ŽoNFP

Jednotka

Počet
jednotiek

Maximálna
jednotková
cena

Výdavky spolu

Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu
položky

Priradenie k
aktivitám
projektu*

B

C

D

E

F

G=E*F

H

I

1. Podpora regionálneho rozvoja v okresnom meste Veľký Krtíš - priame personálne výdavky a paušálna sadzba - žiadateľ Mesto Veľký Krtíš
1.1.

Priame personálne výdavky
prispievajúce k hlavnej aktivite

1.1.1. Odborník regionálneho rozvoja

142 466,70

521 - Mzdové výdavky

projekt

1

73 642,20

1z3

Platnosť: 13. 12. 2019 účinnosť: 13. 12. 2019

Aktivita 1

Zaradenie v projekte: odborník regionálneho
rozvoja (odborník senior OP.2) – 1 osoba
Popis pozície: min. kvalifikačné predpoklady a
prax – min. VŠ II. stupňa s odbornou praxou v
oblasti tvorby strategických a koncepčných
dokuemntov a prípravy proejktov min. 5 rokov,
trvalý pracovný pomer na 100% úväzok na
projekte, novovytvorené pracovné miesto, náplň
práce – vypracováva odborné podklady,
koordinuje odbornú pracovnú skupinu na prípravu
projektových podkladov, zodpovedá za tvorbu a
aktualizáciu strategických a koncepčných
73 642,20 dokumentov žiadateľa, navrhuje a rozpracováva
Aktivita 1
projektové zámery žiadateľa, dohliada na správnu
a včasnú implementáciu projektov žiadateľa,
pripravuje nové projekty pre žiadateľa,
komunikuje s partnermi a donormi, vykonáva
informačný servis o možnostiach získania
finančných prostriedkov na rozvojové projekty
CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo
výške 34,95%) pre zamestnanca v trvalom
pracovnom pomere v zmysle Zákona č. 311/2001
Z.z. Zákonník práce. Funkčný plat 1 819,- x
1,3495 = 2 454,74 eur/mes. x 30 mesiacov =
73642,20 eur, 100 % pracovného úväzku.
Funkčný plat je stanovený v súlade s
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1.1.2. Manažér regionálneho rozvoja

Paušálna sadzba na ostatné výdavky
1.2. projektu prislúchajúca k hlavnej
aktivite**

521 - Mzdové výdavky

projekt

1

68 824,50

903 - Paušálna sadzba
na ostatné výdavky
projektu (nariadenie
1304/2013, čl. 14 ods.
2)

projekt

1

56 986,68

1. Spolu

Zaradenie v projekte: manažér regionálneho
rozvoja (odborník junior OP.1) – 1 osoba
Popis pozície: min. kvalifikačné predpoklady a
prax – min. VŠ I. stupňa, trvalý pracovný pomer
na 100% úväzok na projekte, novovytvorené
pracovné miesto, náplň práce – vypracováva
odborné podklady, zodpovedá za tvorbu a
aktualizáciu strategických a koncepčných
dokumentov žiadateľa, navrhuje a rozpracováva
projektové zámery žiadateľa, dohliada na správnu
68 824,50
Aktivita 1
a včasnú implementáciu projektov žiadateľa,
pripravuje nové projekty pre žiadateľa,
komunikuje s partnermi a donormi
CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo
výške 34,95 %) pre zamestnanca v trvalom
pracovnom pomere v zmysle Zákona č. 311/2001
Z.z. Zákonník práce. Funkčný plat 1 700,- x
1,3495 = 2 294,15 eur/mes. x 30 mesiacov = 68
824,50 eur, 100 % pracovného úväzku. Funkčný
plat je stanovený v súlade s podmienkami
Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo
Aktivita 1
výške 40 % vypočítaných zo mzdových výdavkov
prisláchajúca k aktivite č. 1 pre žiadateľa Mesto
Veľký Krtíš.

56 986,68

199 453,38

2. Podpora miestneho územného rozvoja v obci Príbelce - priame personálne výdavky a paušálna sadzba - partner 2 Obec Príbelce
Aktivita 3

Priame personálne výdavky
2.1.
prispievajúce k hlavnej aktivite

2.1.1.

Odborný pracovník pre oblasť regionálneho
rozvoja č. 2

54 654,75

521 - Mzdové výdavky

projekt

1

54 654,75

2z3

Platnosť: 13. 12. 2019 účinnosť: 13. 12. 2019

Zaradenie v projekte: Odborný pracovník pre oblasť
regionálneho rozvoja č. 2 (odborník junior OP.1) – 1
osoba
Popis pozície: min. kvalifikačné predpoklady a prax –
min. VŠ I. stupňa, trvalý pracovný pomer na 100%
úväzok na projekte, novovytvorené pracovné miesto,
náplň práce – vypracováva odborné odklady, zodpovedá
za tvorbu a aktualizáciu strategických a koncepčných
54 654,75
Aktivita 3
dokumentov obce Príbelce, navrhuje a rozpracováva
projektové zámery partnera 2, dohliada na správnu a
včasnú implementáciu projektov pre partnera 2,
pripravuje nové projekty pre partnera 2, komunikuje s
partnermi a donormi, špecifické zameranie na rozvoj
poľnohospodárstva, vidieka, agroturistiky, cestovného
ruchu a rozvoja ľudových tradícií
CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške
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Paušálna sadzba na ostatné výdavky
2.2. projektu prislúchajúca k hlavnej
aktivite**

903 - Paušálna sadzba
na ostatné výdavky
projektu (nariadenie
1304/2013, čl. 14 ods.
2)

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo
výške 40 % vypočítaných zo mzdových výdavkov
prisláchajúca k aktivite č. 1 pre partnera 2 Obec
Príbelce

projekt

1

21 861,90

2. Spolu

21 861,90

76 516,65

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

275 970,03

Kontrola kriteríí výdavkov

Celkové oprávnené výdavky projektu:

275 970,03 OK

* Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity).

3z3

Platnosť: 13. 12. 2019 účinnosť: 13. 12. 2019

Aktivita 3

