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PROGRAM LEADER ČR 2007

Vyhlášení  výzvy  MAS   Sokolovsko  k podávání  projektů  do  programu  Leader  ČR  2007 

proběhla dne: 7. září 2007

Pro zařazení  do  výběrového řízení  na  projekty v  Programu LEADER ČR musí  žadatelé 

předložit žádost o dotaci na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace na projekt“. 

K žádosti  musí  být  přiložen  projekt  (podle podrobné  osnovy,  rozlišené  pro  podnikatelské 

subjekty,  nebo  obce  a  neziskové  organizace)  a  další  povinné  přílohy.  Všechny  tyto 

dokumenty musí žadatel doručit osobně v tištěné podobě ve 3 vyhotovení (z toho 1 originál 

nebo ověřená kopie a 2 obyčejné kopie) nejpozději dne:  27. září 2007 do 15:00 hodin  na 

sekretariát MAS Sokolovsko o. p. s., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, 8. patro, č. dveří 804.

Projekt musí být v souladu se záměrem MAS Sokolovsko. 

Žádost musí být odevzdána osobně a podepsána statutárním zástupcem žadatele odpovědným 

za předloženou žádost, projekt, projektové přílohy a další předepsané doklady. Výběr projektů 

probíhá  v jednom  kole  na  rok  2007.  Přijatelné  projekty  posoudí  Hodnotitelská  komise 

Ministerstva zemědělství ČR  nejpozději do: 22. října 2007.

Seznam doporučených projektů předá tato komise vedoucí samostatného oddělení koncepcí 

rozvoje venkova ke schválení. 

Schválená dotace na projekt musí být vyčerpána v roce 2007, přičemž poslední termín pro 

podání požadavku na úhradu faktur je 12. prosinec 2007.

Celý projekt musí být dokončen nejpozději do:  20. prosince 2007. Dokončením se rozumí 

kolaudační rozhodnutí (s nabytím právní moci), respektive ukončení zkušebního provozu a 

uvedení zařízení do trvalého provozu. 

Další  informace  týkající  se  programu  Leader  ČR  2007  jsou  uvedeny  na  internetových 

stránkách Ministerstva zemědělství  ČR  www.mze.cz (cesta:  téma „podpora z EU, národní 

dotace“, národní dotace, Leader ČR 2007) nebo na internetových stránkách MAS Sokolovsko 

www.mas-sokolovsko.cz (cesta: 4. téma MAS – SOKOLOVSKO, kapitola: Aktuality). Další 

informace lze získat na tel. 352 466 056 nebo na e-mailu: mas.sokolovsko@volny.cz.

http://www.mas-sokolovsko.cz/
http://www.mze.cz/
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