INFORMACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VEŘEJNÉ PREZENTACE PROJEKTŮ
Účast na veřejné prezentaci projektů je dobrovolná pro všechny žadatele z řad neziskových
organizací (fiche 4). Účast na veřejné prezentaci je ohodnocena celkem 15 body.
Místo a čas konání veřejných prezentací:
Veřejné prezentace proběhnou v následujících termínech:
•
•

24.5. 2013 od 14:00 do 17:30 hod.
28.5.2013 od 13:00 do 17: 00 hod.

v zasedací místnosti MAS ORLICKO, Divišova 669 Žamberk (vedle kanceláře MAS).
Rezervace termínu veřejné prezentace:
Z organizačních důvodů si žadatelé musí rezervovat termín své veřejné prezentace. Termín si
žadatelé mohou rezervovat při doplnění administrativních náležitostí v kanceláři MAS, nebo
telefonicky, na tel. čísle 734 318 889.
Průběh veřejných prezentací:
Prezentace žadatelů jsou veřejné. Všichni žadatelé, kteří mají zájem, se mohou zúčastnit jako hosté
prezentací dalších (konkurenčních) žádostí. Prezentace jsou veřejné i pro členy MAS a další širokou
veřejnost.
Žadatelé se dostaví na místo veřejné prezentace alespoň s 10 minutovým předstihem.
Pro prezentaci projektu se dostaví vždy minimálně jeden, maximálně 3 zástupci žadatele (členové
spolku). Není dovolena účast odborných zpracovatelů žádostí při samotné prezentaci projektů.
Čas vymezený pro žadatele a prezentaci projektu a zodpovězení otázek je 15 minut.
Žadatelé si nemusí pro veřejnou prezentaci připravovat žádné materiály. Cílem prezentace je
především zodpovědět komisi dotazy, vztahující se k hodnocení preferenčních kritérií.
Žadatelé v úvodu, během 5 minut, představí svůj projekt v rozsahu uvedeném v žádosti.
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V případě zájmu, může žadatel k doplnění svého výkladu, nebo doložení vybraných preferenčních
kritérií, doložit materiály, které nebylo možné doložit k žádosti.
V případě, že se žadatelé rozhodnou doplnit svůj výklad prezentací (není nutné), zašlou tuto
minimálně dva pracovní dny před prezentací Ing. Bednářovi (bednar@mas.orlicko.cz), aby při
samotných prezentacích nedocházelo ke zpoždění.
Dotazy žadatelům smí pokládat pouze členové hodnotící komise.
O výsledku bodového hodnocení budou žadatelé informováni společně s oznámením o doporučení /
nedoporučení projektu k financování v první polovině června.
Vážení žadatelé, naším cílem je prostřednictvím veřejných prezentací přispět k co
nejobjektivnějšímu hodnocení projektů. Neboť se může v některých případech dotazování
(případně zodpovídání) dotazů protáhnout, prosíme Vás o pochopení v případě možných
zdržení a nedodržení časového harmonogramu a žádáme Vás, abyste pro účast na prezentaci
počítali s časovou rezervou.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi při veřejné prezentaci Vašeho projektu.
Ing. Vanická
Manažerka MAS ORLICKO
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