Vážení,
dovolujeme si Vám nabídnout naše služby ve věci zpracování, vedení a administraci dotačních
projektů. Níže Vám zasíláme naší cenovou nabídku:
DOTAČNÍ PROGRAMY:
DOTACE MŠMT, KRAJ – 300 Kč / hodina
–
–
–
–

standardně se cena za zpracování projektu pohybuje ve výši +- 1.500 Kč závisí na rozsahu
projektu, zpravidla žádost na MŠMT bývá dražší, záleží na čase vedoucím k zpracování žádosti,
v případě předložení většího počtu žádostí se samozřejmě cena za zpracování snižuje,
vzhledem ke zpracování údajů, které jsou totožné,
v ceně jsou zahrnuty kancelářské potřeby, tedy papír, tisk, konzultace, doprava a odevzdání
žádosti, zpracování podkladů vedoucích k podpisu smlouvy v případě poskytnutí dotace,
v případě podpory projektu je žadateli účtována provize z poskytnuté dotace, ta je standardně
vedena stejně se všemi žadateli bez ohledu na velikost klubu – 10% z částky dotace ve výši do
100.000 Kč včetně, 7% z částky dotace ve výši do 200.000 Kč včetně, 5% z částky dotace ve výši
nad 200.000 Kč – částka je fakturována až po připsání finančních prostředků na účet příjemce,

DOTACE MĚSTO, OBEC – 300 Kč / hodina
–
–
–
–

standardně se cena za zpracování projektu pohybuje ve výši +- 1.500 Kč závisí na rozsahu
projektu,
v případě předložení většího počtu žádostí se samozřejmě cena za zpracování snižuje,
vzhledem ke zpracování údajů, které jsou totožné,
v ceně jsou zahrnuty kancelářské potřeby, tedy papír, tisk, konzultace, doprava a odevzdání
žádosti, zpracování podkladů vedoucích k podpisu smlouvy v případě poskytnutí dotace,
v případě podpory projektu je žadateli účtována provize z poskytnuté dotace, ta je standardně
vedena stejně se všemi žadateli bez ohledu na velikost klubu – 7% z částky dotace ve výši do
100.000 Kč včetně, 5% z částky dotace ve výši do 200.000 Kč včetně, 3% z částky dotace ve výši
nad 200.000 Kč

Ceny mohou být stanoveny také individuálně. To je však předmětem vzájemného jednání obou
smluvních stran.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Od začátku roku 2020 připravujeme vedení účetnictví se specializací na sportovní kluby. Naším cílem
je vést klubům přehledné účetnictví. Cílem je nastavení takové spolupráce, na základě které dojde
k pravidelnému zpracování účetních dokladů v průběhu roku. Cena za vedení účetnictví se odvíjí od
počtu dokladů a agend, které jsou v průběhu roku zpracovávány. V tuto chvíli připravujeme konkrétní
cenovou nabídku, tak aby byla co nejpřístupnější a nejpřínosnější pro sportovní kluby.
Veškeré informace jsou k nalezení na našem webu: www.dosportu.cz nebo mě neváhejte kontaktovat
na níže uvedeném telefonním čísle.
Těším se na případnou budoucí spolupráci.
S pozdravem
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