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Ofertă Servicii de Asistentă şi Consultanţă Accesare Finantări Nerambursabile
Etape şi Descriere Servicii Oferite
Etapa 1 - Identificarea şi Analiza Oportuniţătilor de Finanţare
• Analiza planului de dezvoltare/planului de afaceri şi a implementării acestuia
◦ Oferim asistenţă şi consultanţă pentru management şi afaceri
• Analiza documentelor financiar-contabile
◦ Oferim consultanţă de specialitate în vederea optimizării fiscale / financiar-contabile
◦ Identificăm cele mai bune solutii de finanţare şi pentru asigurarea co-finanţării necesare
accesării de fonduri nerambursabile oferite prin intrumente structurale, fonduri europene /
finanţări guvernamentale neranbursabile, grant-uri internaţionale, credite, atragerea de
investitori conform prevederilor legii angel-investors sau prin listarea pe piata de capital
◦ Facem o estimare a gradului de succes şi a punctajului ce poate fi obtinut în urma
evaluării tehnice în cadrul programelor de finanţare identificate anterior
* Cod CPV 79411000-8: Servicii generale de consultanţă în management
* Cod CPV 79400000-8: Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe

Etapa 2 - Întocmirea documentaţiei pentru atragerea finanţării

Onorarii şi Condiţii de plată
Pachet Servicii
Consultanţă Preliminară
900 RON / persoană juridică
sau
500 RON/Oră
servicii generale consultanţă
250 RON / Oră*
servicii expert accesare FSE;
expert financiar; jurist;
expert achiziţii publice
300 RON / Oră*
consultanţă management
programe şi proiecte
Onorariu**
Între 5% şi 10% din
Valuare Eligibilă
Finaţare Proiect
în funcţie de specificul
programului finanţare şi
serviciile contractate

Această etapă constă în:
• Consultanţă de specialitate în domeniul managementului de proiect (managementul
intern şi extern al proiectului)
• Întocmirea dosarului pentru accesarea programelor de finanţare prin întocmirea
planului de afaceri cerut de finanţator dacă este cazul şi a tuturor documentelor ce
alcătuiesc dosarul de finanţare.
~ Avans 1%
◦ În cadrul acestei etape va trebui să lucrăm în colaborare în mod susţinut
( minim 500 Euro )
împreună cu managerul de proiect şi/sau administratorul afacerii
se
percepe la semnarea
◦ După întocmirea completă a documentatiei şi a dosarului de finanţare aceasta
contractului
sau cel târziu la
va fi depus spre finanţare conform modalităţilor specificate de finanţator
depunerea documentaţiei
*CPV 79421200-3: Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de construcţie

Etapa 3 - Asistenta pentru Implementarea proiectului si postimplementare

Conform Devizului
Proiectului

Servicii de consultanţa oferite în cadrul implementarii proiectului:
~incluse in comisionul prevazut la pct. 2
• Asistenţă şi consultanţă pentru întocmirea documentatiei necesare pentru plata anticipată
POST IMPLEMENTARE
sau decontul plaţilor efectuate în cadrul proiectului
(dupa finalizarea proiectului)
• Asistenţă şi consultanţă de specialitate pentru organizarea achiziţiilor publice necesare în
150 - 300 RON /Oră*
cadrul proiectului
servicii
generale consultanţă
• Asistenţă şi consultanţă pentru întocmirea rapoartelor de progres şi a raportului final
100 - 250 RON/Oră*
*CPV 79421000-1: Servicii de gestionare a proiectelor, altele decât pentru lucrările de construcţie
*CPV 79421100-2:Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decât pentru lucrările de construcţie onorarii specialişti şi experţi
*CPV 79418000-7: Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
100 - 300 RON/Oră*
*CPV 79412000-5: Servicii de consultanţă în gestiune financiară
onorariu consultanţă
*CPV 79414000-9: Servicii de consultanţă în gestionarea resurselor umane
project management
*CPV 79416200-5: Servicii de consultanţă în relaţii cu publicul
*preţul final nu conţine TVA, firma noastra nefiind platitoare de TVA, si se calculează în funcţie de numarul de ore contractate
*preţul minim estimat este calculat pentru un numar de ore contractate lunar egal sau mai mare de 40
**în cadrul programelor europene serviciile de consultanţă reprezintă o cheltuială eligibilă aferentă costurilor de management şi face
parte din cheltuielile ce pot fi contractate anterior demarării proiectelor si ulterior rambursate în cadrul acestora.
Prezenta Ofertă este Valablă începând de la 02.03.2022. Preţurile sun orientative și pot suferi modificări în funcţie de cerinţele şi necesităţile proiectului
dumneavoastră. Contactaţi-ne pentru o ofertă fermă la tel: 0724-744868.
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