INFORMACE PRO OBCE A MĚSTA V ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MAS ORLICKO

SOUČINNOST OBCE/MĚSTA PŘI PŘÍPRAVĚ STRATEGIE MAS ORLICKO
Vážená paní starostko, pane starosto,
Jak již víte, MAS ORLICKO se začíná velmi intenzivně připravovat na nové dotační období 2014 –
2020 a proto již nyní zahajujeme práce na přípravě nové strategie. Stejně tak, jako při přípravě
strategie pro období v roce 2009 – 2013 i nyní je zapojení veřejnosti, spolupráce s obcemi,
podnikateli i NNO významnou i nezbytnou součástí přípravy strategie.
Veškeré aktivity je nutno realizovat jasně, transparentně a nezbytná je i schopnost MAS ORLICKO
tyto skutečnosti doložit.
Z tohoto důvodu budeme pokračovat v dobré praxi z let minulých a i pro nové období 2014 – 2020
bude zaveden systém bodového hodnocení za poskytnutou součinnost při přípravě strategie.
Tato škála bodových zvýhodnění bude různou formou uplatňována na všechny skupiny
potenciálních žadatelů.
Ty subjekty (obce, podnikatelé, NNO) které budou MAS nejvíce nápomocny při přípravě strategie
(a budou se tak „více“ podílet na úspěchu při podání žádosti o podporu) budou následně odměněny
„větší šancí“ na získání dotace a to díky preferenčnímu kriteriu „Součinnost žadatele při přípravě
strategie“.
V případě obcí (měst) bude systém nastaven následovně:
Během přípravy strategie se na Vás pracovníci kanceláře MAS budou obracet s žádostí o
součinnost. Bude se jednat především o pomoc při zveřejnění požadovaných informací v obecním
zpravodaji, účast na jednáních, vyplnění dotazníků, atd.
S žádostí o součinnost vždy obdržíte informaci, zda se jedná o „bodovanou“ aktivitu.
V případě „splnění“ uvedených aktivit získáte body, které budou evidovány v databázi MAS
ORLICKO.
Žádost o součinnost bude vždy odeslána e-mailem starostovi obce (města) vedený u MAS
ORLICKO a dále bude od 1.2.2013 zveřejněna na webových stránkách MAS v sekci „STRATEGIE
2014 – 2020 / DOKUMENTY / OBCE a MĚSTA“.
S ohledem na velké počet obcí v území MAS nemohou pracovníci kanceláře MAS ověřovat
doručení a přečtení výzvy všemi příjemci (bude ověřeno pouze u tohoto informativního dopisu).
Proto si Vás dovolujeme požádat, aby jste nás informovali o změně e-mailových adres a
doporučujeme Vám registrovat si službu k zasílání novinek a aktualit.
Upozornění:
MAS ORLICKO si vyhrazuje možnost odstoupit kdykoliv během realizace nové strategie od výše uvedeného
systému bodového zvýhodnění žadatelů, kteří se aktivně podíleli na přípravě strategie a to v případě, že by
tato skutečnost nebyla v souladu s pravidly poskytovatele dotace, nebo by mohla jinak ohrozit realizaci
strategie.

První bodované aktivity:
1. „Pohovor s pracovníkem MAS zaměřený na potřeby obce“ – 1 bod (není třeba dokládat)
2. Vyplněné dotazníky – 1 bod (doručte do 5.3.2013 do kanceláře MAS)
3. Projektový záměr – 1 bod (min. 2 ks)
Kontaktní e-mail pro zasílání informací: ……………………………………………………….

Informaci převzal dne …………………….. podpis …………………………………………...

