Místní akční skupiny LAG Podralsko a MAS Achát vyhlašují
Výzvu K předkládání projektů v rámci Projektu spolupráce z opatření IV.2.1. osa IV
– LEADER, realizovaného LAG Podralsko a MAS Achát
„Žadatelé bez občanky – LEADER bez hranic!“, reg. č. projektu:
13/019/4210a/451/000016
Termín podání Výzvy:
Příjem žádostí:

7.2.2014 – 21.3.2014

od 14.2.2014 do 21.3.2014, 14.00 hodin

Místo podání žádosti: kancelář MAS Achát, Husova 602, 511 01 Turnov
Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace, způsob podání:
Žádost musí být předložena na formuláři „Kostra projektu“, který je k dispozici na
internetových stránkách www.mas-achat.cz , menu:
http://masturnovsko.eu/2013/index.php/projekty-mas/spoluprace-leader/zadatele-bezobcanky/dokumenty, rovněž je Vám zaslán elektronicky a je k dispozici v kanceláři MAS.
Doporučené přílohy žádosti (viz formulář „Kostra projektu“) je nutno doložit v termínu
příjmu současně se žádostí.
Forma projektu: vytištěná, vyplněná Kostra projektu (max. 4 strany A4) podepsaná všemi
členy mafie a předákem. Přílohy mohou být písemně nebo na CD. Zaslání e-mailem není
možné!
Žadatel musí žádost odevzdat v elektronické podobě na CD nosiči a vytištěnou,
podepsanou předákem a členy mafie, osobně nebo poštou na kontaktní adrese Místní akční
skupiny MAS Achát.
Podmínky přijetí projektu:
Výdaje, na které lze žádat: Dotaci lze poskytnout na vybavení jako zázemí pro spolkovou
činnost dětí a mládeže. Může se jednat o vnitřní i venkovní předměty, přístroje, prvky,
nábytek apod.– vše trvanlivé, nikoli spotřební.
Nelze podpořit vozidla pro přepravu osob. Další výdaje (spotřební materiál, výdaje na
provoz) zajistí mafie na vlastní náklady.
Finanční limit: Požadovaný příspěvek na projekt může být ve výši od 20 000 do 200 000
Kč.
Kdo může podat projekt: Skupina dětí - tzv. mafie má 5 až 20 členů ve věku 7 až 15 let.
Všichni členové se na projektu aktivně podílí a jsou připraveni udržovat výstupy projektu i
v následujících letech. Projekt musí fungovat min. do konce roku 2018. Mafie se bude
projektu věnovat ve volném čase.
Každé mafii pomáhá jeden dospělý – tzv. předák, který komunikuje s MAS, sleduje
dodržení termínů a podmínek, ale projekt ani neřídí ani neprezentuje před komisí.

Další informace:
Otevření projektu a společné akce: Povinnou součástí projektu je představit projekt
zájemcům - mafie se zapojí min. do jedné akce pro veřejnost, poskytne informace na
nástěnkách, webech a v místních periodikách. Projekty i akce je důležité zdokumentovat!
Podrobné informace o projektu a jeho realizaci jsou uvedeny spolu s touto výzvou na
internetových stránkách www.mas-achat.cz, odkaz
http://masturnovsko.eu/2013/index.php/projekty-mas/spoluprace-leader/zadatele-bezobcanky/dokumenty

Kontaktní adresa:

MAS Achát
Husova 602
51101 Turnov

Kontaktní osoba:

Lenka Kvintusová, telefon +420 776 695 828

Kontaktní e-mail :

mas-achat@seznam.cz, masturnovsko@seznam.cz

Konzultační dny:

po celou dobu vyhlášení výzvy. Nezbytná předchozí telefonická
domluva pro stanovení přesného času konzultace.

Administrativní postup příjmu, hodnocení a výběru projektů
Předložené projekty projdou na úrovni pracoviště MAS Achát administrativní kontrolou
úplnosti. V případě zjištění nedostatků žádosti jsou žadatelé do 5 dnů vyzváni k doplnění.
Nevyřazené projekty jsou postoupeny výběrové komisi, sestavené ze zástupců jednotlivých
mafií ke konečnému obodování. Každá mafie tedy vybere nebo vylosuje svého zástupce,
který bude hodnotit spolu se zástupci dalších mafií projekty ze spolupracujícího území.
Výběr projektů: Prezentace a hodnocení projektu proběhne 28.3.2014 (Zahrádky – LAG
Podralsko) a 31.3.2014 (Jenišovice – MAS Achát). Mafie vyšle na obhajobu min.
jednoho svého člena. Ústní prezentaci může mafie doplnit foty nebo PowerPointovou
prezentací (dataprojektor bude k dispozici).

