VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU – TRADYCJA INSPIRUJE. CEREMONIE NARODZIN
Interreg VA – Fundusz Mikroprojektów Nysa Numer: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000138
Projekt „VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU – TRADYCJA INSPIRUJE. CEREMONIE NARODZIN”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Miejski Dom Kultury „MUFLON” w Jeleniej Górze poszukuje:

Koordynatora projektu VII Międzynarodowy Festiwal Folkloru – tradycja inspiruje.
Ceremonie narodzin
Zakres obowiązków i odpowiedzialności Koordynatora:


Zarządzanie projektem od strony merytorycznej



Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem



Nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji
projektów współfinansowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów Nysa



Znajomość Podręcznika Wnioskodawcy dostępnego na stronie www.cz-pl.eu



Przestrzeganie wszystkich wytycznych projektu w zakresie kwalifikowalności wydatków,
informacji promocji i innych



Przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej



Prowadzenie baz danych projektu



Realizacja działań projektowych w oparciu o zatwierdzony harmonogram projektu



Bieżąca współpraca ze specjalistą ds. rozliczeń finansowych w zakresie zasadności
dokonywania wydatków w ramach projektu



Planowanie działań i organizacja Pracy zespołu projektowego



Bieżąca sprawozdawczość i monitoring finansowy projektu



Sporządzanie umów z usługodawcami



Nadzór i współpraca z zespołami, wystawcami kiermaszu, instruktorami warsztatów,
ekspertami i ekipami technicznymi, powołanymi do realizacji zadań projektowych



Nadzór nad promocją imprez organizowanych w ramach projektu



Zapewnienie jakości projektu i poziomu artystycznego organizowanych działań



Przygotowanie raportu końcowego z realizacji projektu i wniosku o płatność

Wymagania:


Wykształcenie wyższe studia II stopnia



Min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków UE lub
ukończone dodatkowe studia podyplomowe z obszaru zarządzania projektami



Aktualna wiedza z zakresu funduszy UE, w szczególności wytycznych dotyczących realizacji
mikroprojektów



Szeroka wiedza interdyscyplinarna



Mile widziana znajomość języka czeskiego na poziomie umożliwiającym swobodną
komunikację



Bardzo dobra znajomość MS Office



Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów



Wysoka kultura osobista, rzetelność oraz sumienność



Zdolności organizacyjne



Dyspozycyjność



Umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty:


Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje

Zapraszamy

do

składania

ofert

wg

załącznika

(e-mailem

na

adres

muflon@sobieszow.pl lub osobiście w siedzibie MDK „Muflon”) w terminie do dnia
10 sierpnia 2016 r.

Miejski Dom Kultury „Muflon” ul. Cieplicka 172 58-570 Jelenia Góra tel./fax. 75 75 537 70
e-mail: muflon@sobieszow.pl

