Příšovice 60, 463 46 Příšovice
IČO : 27011721
Číslo účtu: ČSOB 210763161/0300
Telefon: 483 393 160
e-mail: masturnovsko@seznam.cz
www: masturnovsko.eu
V souladu s dokumentem „ Integrovaná rozvojová strategie MAS Turnovsko“ vyhlašuje
Místní akční skupina „MAS Turnovsko“– občanské sdružení

Výzvu k předkládání projektů
1) Základní údaje výzvy
1.1. Číslo výzvy
01.08.
1.2. Předmět výzvy
Podpora podnikání, kultury a života na vsi
1.3. Podporované aktivity
Jakékoli aktivity, které jsou v souladu s předmětem činnosti
žadatele, strategií MAS Turnovsko a zajistí propagaci MAS Turnovsko
v území
1.4. Územní vymezení
Projekt musí být určen pro obyvatele z území MAS Turnovsko.
1.5. Žadatelé
Podnikatelé, neziskové organizace , obce, sdružení (subjekty, které
mají IČO)
1.6. Výše dotace
Min. výše dotace je 2.000 Kč
Max. výše dotace je 7.000 Kč
Výše dotace je max. 70% celkových uznatelných nákladů
2) Zadavatel
Název
Sídlo
IČO
Odpovědný zástupce
Kontakt

MAS Turnovsko
Příšovice 60, 463 46 Příšovice
27011721
Bohumil Bradáč
483 393 160

3) Obsah žádosti
3.1. Název žadatele (jméno, adresa, IČO, bankovní spojení, telefon, e-mail)
3.2. Název projektu
3.3. Místo a datum realizace
3.4. Stručný popis projektu ( včetně popisu propagace MAS)
3.5. Rozpočet projektu
3.6. Přílohy žádosti (doklad o právní subjektivitě, doklad o zvolení oprávněného
zástupce, kopie živnostenského listu)
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4) Administrativní postup příjmu, hodnocení a výběru projektů.
4.1. Předložené projekty projdou administrativní kontrolou úplnosti na
úrovni MAS. Hodnocení a výběr konkrétních projektů provede
výběrová komise MAS s pomocí bodování podle kritérií a sestaví
seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty. Vybrané projekty
schválí programový výbor MAS.Seznam vybraných projektů bude
zveřejněn na www.masturnovsko.eu .
Hodnotící kritéria:
1) Trvalý pobyt na území MAS
2) Provozovna na území MAS
3) Celkové náklady projektu v poměru s dotací
4) Přínos projektu
6) Členství v MAS Turnovsko
7) Zkušenosti žadatele

0-1 bod
0-1 bod
0-3 bodů
0-5 bodů
0-1 bod
0-3 body

4.2. Žadatelé vybraných projektů budou vyzváni k podpisu smlouvy .
Po předložení dokladů a vyúčtování projektu ( termín 10 dnů po
realizaci projektu) bude finanční částka převedena na jejich účet,
nebo vyplacena v hotovosti.
5) Termíny
5.1. Datum vyhlášení výzvy
1.9.2008
5.2. Datum ukončení příjmů žádostí
22.9. 2008 do 12.00 hod. Po tomto termínu nebudou žádosti již
přijímány! Rozhodující je datum doručení, ne podání na poště!
Datum zasedání hodnotící komise
25.9.2008
Maximální délka trvání projektu
30.11.2008
Schválená dotace na projekt musí být vyúčtována do 30.11.2008 .
Forma a místo podávání žádostí
Žádosti budou podávány v zalepené obálce včetně příloh v jednom
výtisku. Obálka bude označena nápisem „Výzva 01.08.“.
Adresa pro doručení : JENA-CZ s.r.o.
Husova 591
511 01 Turnov
Podrobnější informace k vydané výzvě Vám poskytne předseda sdružení
pan Bohumil Bradáč na tel.čísle 483 393 160 nebo Ing.Jindřich Jeníček na
tel.čísle 481 325 542.
Formulář žádosti je umístěn na stánkách www.masturnovsko.eu

