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HARMONOGRAM 8. VÝZVY realizace SPL

rok 2013

měsíc duben květen červen 

týden
1.- 7. 8.-14. 15.-21. 22.-28. 6.- 12. 13.-19. 20.-26. 27.-2.6. 3.- 9. 10-16. 17.-23. 24.-30.

1 schválení výzvy, aktualizace fichí a SPL

2 vyhlášení výzvy, zveřejnění 4.4.

3 seminář pro žadatele 16.4.

4 konzultace projektů

5 registrace projektů na MAS 6.-10.

6 ukončení výzvy 10.5.

7 administrativní kontrola (kontrola příloh, obsahu)

8 Výzva k doplnění nedostatků

9 Zpráva o výsledku kontroly

10 Hodnocení projektů + veřejná prezentace

11 Vyrozumění žadatelů, podání námitek proti rozhodnutí

12 schválení projektů 8.výzvy

13 předložení žádostí na RO SZIF 10.6.

1 před výzvou jsou aktualizovány fiche, případně SPL, po schválení změn je zasílána žádost o schválení fiche
2 Vyhlášení, zveřejnění na www.zivepomezi.cz, rozeslání členům a obcím e-mailem, případně tištěné poštou.
3 Semináře: téma seminářů bude zaměřeno na jednotlivé fiche výzvy, zpracování žádosti, osnova projektu, příprava povinných příloh
4 Konzultace projektů: konzultace přijatelnosti a přípravy projektu na základě předem sjednané schůzky s manažerem.
5 V tomto termínu lze předkládat projektové žádosti k registraci v jejich kompletní podobě. 
6 Ukončení výzvy: po tomto datu již nebudou projekty přijaty.
7 Administrativní kontrola: kontrola kompletnosti projektu dle jednotlivých fichí a obsahu žádosti, o kontrole je proveden zápis.

8 Výzva k doplnění nedostatků (do 3 dnů od provedení kontroly): žadatel je kontaktován e-mailem, telefonicky. Lhůta pro odstranění nedostatků je 3 dny od provedení kontroly.
9 Zpráva o výsledku kontroly: bude vyvěšena na webové stránky a zaslána na vědomí žadatelům e-mailem.
10

11 Vyrozumění žadatelů, podání námitek oproti rozhodnutí: žadatelé jsou písemně vyrozuměni. Lhůta pro podání námitek je do 7 dnů od informování žadatele ode dne sdělení).

12 Jednání programové komise MAS- schválení projektů 7.výzvy.
13 Předložení žádostí na RO SZIF: žádosti vybrané k podpoře jsou předány k registraci na RO SZIF v Brně.

29.4.-
5.5.

Hodnocení projektů: hodnocení na základě preferenčních kritérií a bodového hodnocení, hodnocení provádí výběrová komise pod dohledem programové komise a předsedy. 
Výsledky vyhodnocených projektů schvaluje valná hromada.
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