Vážení partneři MAS Regionu Pošembeří,
před vypuknutím letošních prázdnin a dovolených považujeme za potřebné
vám sdělit několik základních informací ohledně Místní akční skupiny (dále jen
MAS) a přípravy na nové dotační období 2014 – 2020.
1/ STANDARDY MAS
Jak víte, podali jsme v březnu t.r. žádost o STANDARDizaci MAS. Nyní stále čekáme
na vyjádření ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF),
které máme obdržet nejpozději 29. 6. 2015. Vzhledem
ke zpoždění celého
administrativně-dotačního mechanismu na straně Řídících orgánů nových
operačních programů (dále jen OP), již nyní počítáme s tím, že budeme nuceni
bohužel i během prázdnin tuto věc řešit …
2/ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD
STRATEGIE MAS)

–

Jakmile budou STANDARDY v pořádku, budeme čekat na vyhlášení výzvy
pro předložení STRATEGIE MAS ke schválení ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj (dále jen MMR). Termín byl původně proklamován na 1. července 2015, ale
spíše se již hovoří o podzimu. Všemu ještě bude předcházet různá školení a
vzdělávání, abychom mohli STRATEGII MAS dokončit, schválit plénem MAS a pak
teprve podat na MMR.
Pro zájemce a „nedočkavce“ doporučujeme na dokreslení celé situace článek o
novém monitorovacím systému MS 2014+, který budou noví žadatelé muset umět
používat: http://www.oppik.cz/dotacni-radce/prvni-zkusenosti-se-systemem-ms2014nejsou-prilis-prijemne … poslední informace hovoří mj. i tom, že každý žadatel, i ten,
který půjde „přes MASku“, bude muset mít elektronický podpis. Takže bude dobré se
začít zajímat o podmínkách jeho pořízení …
3/ PLÉNUM MAS
Původně plánované Plénum MAS v červnu jsme z výše uvedeného nesvolávali.
Stane se tak s největší pravděpodobností ve 2. pol. září až říjnu. Termín všem
partnerům MAS s předstihem oznámíme. Na programu pak bude zejména
schvalování nové STRATEGIE MAS (SCLLD), info o nových dotačních možnostech
apod.
Vážení příznivci MAS Pošembeří,
ještě jednou děkujeme za spolupráci a trpělivost s nastavením dalšího období.
Přejeme příjemně prožité letní prázdniny a dovolené …. a po nich se těšíme
opět na shledanou!
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