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Harmonogram zajištění 4. Výzvy
Den
květen,červe
n 2010

1.6.2010

15.7.2010

Úkol
Zajištění provozu kanceláře, smluvních vztahů, financí apod.
Příprava dokumentů k 4. Výzvě
Poradenství a konzultace k projektům
Posílení propagace (nástroje):
Noviny Doma v MK
Informace na úřední desky do všech obcí
Tisková zpráva k výzvě
Aktualizace webových stránek
Programový výbor:
- Vyhlášení 4. výzvy
- příprava seminářů pro žadatele
- příprava projektových žádostí
- Metodický manuál -Časový plán
- Metodický manuál- Osnova projektů
- Metodický manuál- Pravidla pro hodnocení a výběr projektů,
Jednací řád výběrové komise, Výklad preferenčních kritérií
- Metodický pokyn pro žadatele
Termín vyhlášení výzvy, zveřejnění výzvy
(web, tisková zpráva apod.)

Poznámka
Kancelář
MAS

PV+mana
žeři

Manažer

9.8.2010

Seminář k 4. Výzvě ve Sloupě
Příprava žádostí a jejich náležitosti, osnova projektu, povinné
přílohy, cíle a charakter fiche, oblasti podpory (typy projektů),
kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje (uznatelné náklady),
inovační přístupy, preferenční kritéria apod.

Kancelář
MAS

Červenec,
srpen 2010

Konzultace přípravy projektových žádostí s potenciálními
žadateli; Příprava projektových žádostí
(viz odkaz kontakty)
Začátek příjmu žádostí do 4. Výzvy v kanceláři MAS
Uzávěrka příjmu žádostí do 4. Výzvy v kanceláři MAS

Manažeři

23. 8.2010
27.8.2010
do 16.00

Administrace 4. výzvy:
Do
31.8.2010
Do
31.8.2010
Do
5.9.2010
Do
10.9.2010
Do
15.9.2010

Kontrola přijatelnosti a administrativní kontrola sekretariátem
MAS
Výzva k doplnění a opravení žádostí, projektů, příloh
Sdělení informace o přijetí žádosti
Předání doplněných a opravených žádostí a příloh na
MAS
Kontrola přijatelnosti doplněných žádostí
Informace žadateli o výsledku dodatečné kontroly žádosti
Žádost o přezkoumání postupu MAS
Informace o přezkoumání postupu MAS
Odeslání případné žádosti o přezkoumání na RO SZIF
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Hodnocení a výběr projektů, schválení:
21.9.2010
Návštěva Výběrové komise na místech realizace projektů
30. 9.2010
Školení členů VK k preferenčním kritériím
30. 9.2010
Veřejné slyšení žadatelů
+10
- prezentace projektů žadateli před členy PV, VK +
+0,5
veřejnost
5.10.2010
Jednání Výběrové komise
- hodnocení, bodování a doporučení projektů
5.10.2010
Jednání programového výboru
+1
- schválení výběru projektů z 4. výzvy
- Vyhodnocení 4. Výzvy
- Doporučení k aktualizaci fichí
- Doporučení k aktualizaci preferenčních kritérií
- Vyhodnocení monitorovacích indikátorů
cca
- Následná administrativa dle pravidel MAS / SZIF /
Kancelář
6.10.2010
žadatelé
MAS
- Odevzdání projektů na RO SZIF Brno
- Tisková zpráva k výsledkům výzvy
11. kolo příjmu žádostí na SZIF:
cca 6.10. - 30.10.2010
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