Případové situace k realizaci Aplikací

V současné době realizujeme projekty ve výzvách Aplikace v řádu stovek milionů korun. Díky tomu jsme získali
bohaté zkušenosti. Pokud se i u Vašeho projektu potýkáte s obdobnými situacemi, které jsou popsány níže,
věříme, že i Vám dokážeme pomoci.

Změny v projektu
Projet výzkumu a vývoje se ze své podstaty velmi obtížně plánuje. Proto se může
stát, že harmonogram, výše nákladů nebo plánované vybavení, které byly
popsány před lety ve studii proveditelnosti, již nejsou aktuální. Můžeme provést
analýzu současného podnikatelského záměru a porovnat jej s Vaší realitou.
Pomůžeme Vám určit, které změny jsou nepodstatné, které se musí oznámit
nebo kvůli kterým je potřeba projekt znovu hodnotit a bodovat. Následně jsme
pak schopni změny v projektu úspěšně provést tak, aby byl projekt
realizován dle Vašich představ.

Řešitelský tým
Máte fluktuaci zaměstnanců, rostou Vám mzdové náklady, nebo z podstaty
projektu potřebujete změnit složení řešitelského týmu? Zpracujeme
změnové řízení tak, aby mzda všech Vašich pracovníků, kterých se projekt
týká (THP, výroba, management), byla 100% zahrnuta jako způsobilý výdaj.
Pokud rozšířením projektového týmu a jeho mezd dojde k překročení
celkových mzdových nákladů projektu, je možné převést nevyčerpané
prostředky z jiných kapitol rozpočtu.

Změna rozpočtových položek
Projekt má striktně stanovený rozpočet, který je součástí Rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Jednotlivé položky, ze kterých je pak sestaven, jsou dále
uvedeny ve Studii proveditelnosti. Jakékoliv změny vyžadují schválení
poskytovatelem dotace. Pomůžeme Vám tyto změny prosadit, abyste
vynakládali své peníze za to, co skutečně potřebujete a v době, kdy je to
nutné.

Výběrová řízení
Výběrová řízení jsou jednou z nejsložitějších oblastí v rámci realizace
výzkumně-vývojových projektů. Jestliže realizujete projekt v rámci konsorcia,
pomůžeme Vám u jednotlivých členů rozdělit zakázky na funkční celky tak,
aby byly správně určeny limity pro zadání výběrových řízení. Kromě toho jsme
schopni zprostředkovat advokátní posudek pro uplatnění výjimky dle
ustanovení § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Díky
uplatnění této výjimky nebudete muset při splnění daných podmínek vypsat
výběrová řízení na pořízení služeb VaV.
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