Grant Administration
Správa cyklu finančnej pomoci

Aplikácia „Grant Administration – riadenie finančných grantov“ slúži na správu celého cyklu
projektov finančnej pomoci, od podania žiadosti o dotáciu k zverejneným výzvam, cez schvaľovací cyklus podaných dotácií, správu projektov, sledovanie finančného plnenia projektov.
Umožňuje predkladanie žiadosti priamo cez internet
• vyplnenie príslušných preddefinovaných formulárov
• doloženie povinných a nepovinných príloh
Zahŕňa hodnotiaci proces predložených žiadostí
• posúdenie formálnej správnosti predložených žiadostí
s možnosťou vrátenia žiadateľovi na doplnenie
• odborné stanovisko projektového manažéra
• bodovanie projektovej komisie
Správa projektov:
• zo schválených žiadostí a po podpise zmluvy založenie
projektov
• umožňuje založenie projektov pre typy financovanie,
u ktorých sa nezverejňujú výzvy (mikrogranty, vysielanie
dobrovoľníkov, finančné príspevky, humanitárna pomoc)
• možnosť nastavenie harmonogramu činností na projekte
s generovaním správy do inboxu pred uplynutím termínu
• pre financovanie sú nastavené tri základné typy - refun dačný, preddavkový, jednorazová platba
Životný cyklus projektu
• žiadateľ, resp. kontraktor má prístup do aplikácie len na
svoje projekty, môže ich prezerať v každej fáze projektu
• podľa typu financovania projektu, evidovanie súm pred kladaných vyúčtovaní (len sumárne hodnoty)
• podľa typu financovania a predložených vyúčtovaní vý počet nároku na ďalšiu splátku (t.j. výšky splátky) a povoľovanie ďalšej platby
• ukončenie projektu

Rozhranie na SAP
• vyplatenie splátky - odoslania dát pomocou rozhrania na
SAP pre zaúčtovanie záväzku
• po zrealizovaní úhrady a zúčtovaní výpisu v SAP systéme,
odoslanie dátumu úhrady pomocou rozhrania späť GMIS
Rozhranie na DEV
• Systém pre vykazovanie rozvojovej pomoci
Výstupy sú generované do rôznych formátov
• pdf, doc, xls, csv...
Nástroje na správu a využívanie aplikácie
• správa používateľov, žiadateľov, číselníkov
• generovanie mailovej notifikácie (kontraktorovi, projekto vému manažérovi, členom projektovej komisie) na zákla de definovaných udalostí
• workflow stavov žiadostí a projektov
Prínosy
• sledovanie celého procesu poskytnutia grantu
• riadenie procesu podávania žiadostí o granty a ich vyhodnotenie
• vyhodnotenie finančného plnenia a spustenie účtovných
a platobných operácií po odsúhlasení platby
• analýzy - pomocou štandardných výkazov je možné
monitorovať celý priebeh procesu poskytnutia grantu
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