PROGRAM LEADER ČR NA ROK 2007
Pro přihlášení do výběrového řízení na zařazení místních akčních skupin do Programu
LEADER ČR musí místní akční skupiny předložit žádost a Záměr místní akční skupiny
podle podrobné osnovy.
Vyhlášení výzvy k podávání žádostí: 20. července 2007
Vyplněný formulář žádosti, Záměr, přílohy a doklady musí být doručeny na Ministerstvo
zemědělství do samostatné oddělení koncepcí rozvoje venkova, Těšnov 17, 117 05 Praha 1,
kontaktní osoby Ing. Markéta Landová, tel. 221812623, e-mail: marketa.landova@mze.cz a
Hana Havelková, tel.: 221812234, e-mail hana.havelkova@mze.cz, v elektronické podobě
(formát PC, Word, Excel) i v podobě tištěné a to ve dvou kopiích čítajících méně než 50 stran
s výjimkou příloh, v termínu:
do 10. srpna 2007 do 15 hodin
Žádost musí být odevzdána osobně a podepsána statutárním zástupcem místní akční skupiny
odpovědným za předloženou žádost a musí obsahovat Záměr místní akční skupiny, přílohy a
doklady.
Výběr místních akčních skupin probíhá v jednom kole na rok 2007. Bude provedena kontrola
a doplnění záměrů a jejich posouzení experty. Přijatelné záměry do 4. září 2007 posoudí
Hodnotitelská komise Ministerstva zemědělství. Seznam doporučených záměrů místních
akčních skupin pak tato komise předá vedoucí samostatného oddělení koncepcí rozvoje
venkova, která vydá konečné rozhodnutí. S místními akčními skupinami, předkladateli
přijatých Záměrů, bude uzavřena dohoda o vykonávání administrativních činností spojených
s realizací Záměru.
Pro zařazení do výběrového řízení na projekty v Programu LEADER ČR musí žadatelé
předložit projekt podle podrobné osnovy, rozlišené pro podnikatelské subjekty, nebo obce a
neziskové organizace. Vyhlášení výzvy vybranými místními akčními skupinami k podávání
projektů z příslušného mikroregionu do:
7. září 2007
Vyplněný formulář žádosti a projekt s přílohami a doklady musí žadatel doručit osobně
příslušné místní akční skupině v podobě tištěné, a to ve třech kopiích, v termínu do:
27. září 2007
Žádost musí být odevzdána osobně a podepsána statutárním zástupcem žadatele odpovědným
za předloženou žádost a musí obsahovat projekt, projektové přílohy a předepsané doklady.
Výběr projektů probíhá v jednom kole na rok 2007. Přijatelné projekty do:
22. října 2007
posoudí Hodnotitelská komise Ministerstva zemědělství. Seznam doporučených projektů
předá tato komise vedoucí samostatného oddělení koncepcí rozvoje venkova ke schválení.

