280 mln zł pozyskanych dotacji

Masterprojekt S.C.
Adres rejestrowy: os W.A. Mozarta 26/1,
Adres biura: ul. Bociana 6a/96,
31-232 Kraków

Szanowni Państwo.

Nasza firma, Masterprojekt S.C. zajmuje się przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do funduszy strukturalnych i środków kajowych. Funkcjonujemy na rynku od 2002 roku. Jesteśmy małą i dumną ze swoich
osiągnięć firmą rodzinną. Ponad wszystko cenimy jakość sporządzanej dokumentacji. Do chwili obecnej pozyskaliśmy dla naszych Klientów około 280 mln zł dotacji. Żaden z przygotowanych przez nas projektów nie
został negatywnie oceniony w kontekście jakości wykonania dokumentacji aplikacyjnej.
Pragniemy nawiązać z Państwem współpracę w zakresie rozliczania projektów.
Zakres:
Oferta dotyczy rozliczania projektów inwestycyjnych aplikujących o bezzwrotne lub zwrotne finansowanie w
ramach funduszy strukturalnych, źródeł krajowych, innych źródeł zagranicznego finansowania inwestycji.
Wyłączenia:
Oferta nie obejmuje projektów realizowanych w konsorcjach, projektów kluczowych, projektów o charakterze
szkoleniowym, projektów gdzie całość dokumentacji sporządzana jest w języku angielskim;
Czas realizacji usługi:
1. Pierwszym miesiącem realizacji usługi jest miesiąc wskazany przez Zamawiającego, w którym mamy rozpocząć realizację czynności objętych umową;
2. Ostatnim miesiącem realizacji usługi jest miesiąc złożenia wniosku o płatność końcową;
3. Minimalny okres rozliczania projektu to 6 miesięcy;
Oferta obejmuje:
1. Przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu i dotyczących Projektu, wymaganych przez Instytucję Zarządzającą w formie i terminie obowiązującym Beneficjenta,
2. Przygotowanie i aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie w terminie obowiązującym Beneficjenta,
3. Przygotowanie dokumentów do aneksów do umowy o dofinansowanie,
4. Przygotowanie dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o konieczności przesunięcia środków
pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowanych;
www.masterprojekt.pl

tel: (12) 361 2380, fax: (12) 444 7849

strona 2

280 mln zł pozyskanych dotacji

5. Przygotowanie wniosków o dokonanie zmiany w Projekcie, w sytuacji gdyby taka nastąpiła, w terminie i na
zasadach obowiązujących Beneficjenta;
6. Przygotowanie wniosków z uzasadnieniem o przedłużenie okresu realizacji projektu, w sytuacji gdyby nastąpiła taka potrzeba, w terminach i na zasadach obowiązujących Beneficjenta;
7. Przygotowanie dokumentów informujących o zamiarze dokonania zmian prawno – organizacyjnych w statusie Beneficjenta, które miałyby wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów i rezultatów;
8. Przygotowanie dokumentów informujących o zmianie danych teleadresowych oraz zmianie numerów rachunków bankowych związanych z realizacją Projektu;
9. Przygotowanie dokumentów informujących o wystąpieniu siły wyższej i jej wpływie na realizację Projektu;
10. Przygotowanie dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o statusie Beneficjenta jako płatnika
podatku VAT oraz o kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie;
11. Opracowanie wniosków o płatności zaliczkowe i płatności pośrednie wraz z wymaganymi załącznikami w
formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą;
12. Opracowanie wniosków o płatność końcową wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą;
13. Nadzór nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem;
14. Nadzór nad realizacją przez Beneficjenta obowiązków informacyjno – promocyjnych zgodnie z wytycznymi
w tym zakresie, nadzór nad promocją projektu;
Cena:
dla projektów o wartości do 1 mln zł: 1400 zł netto + 23% VAT miesięcznie;
dla projektów o wartości od 1 mln zł do 4 mln zł: 1800 zł netto + 23% VAT miesięcznie;
dla projektów o wartości powyżej 4 mln zł: 2000 zł netto + 23% VAT miesięcznie;
* minimalny czas świadczenia usługi 6 miesięcy.
Zapraszamy do współpracy
Masterprojekt S.C.
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