Plán příjmů a výdajů MAS Hlučínsko o.s.
rok 2008
Plánované náklady vychází z plánu práce :
cestovné
výdaje na kontrolní činnost
výdaje na účetnické práce včetně uzávěrky
výdaje pro pracovníky MAS
dofinancování Strategického plánu
kancelářské potřeby
výdaje na nájemné
výdaje na spolupráci s MAS Polska
celkové náklady

30 tis.Kč
12 tis.Kč
12 tis.Kč
120 tis.Kč
40 tis.Kč
30 tis.Kč
24 tis.Kč
180 tis.Kč
448 tis.Kč

Plánované příjmy :
Členský příspěvek (mimo 2 mikroreginů) 19 á 5.000,dotace z Interreg

95 tis.Kč
135 tis.Kč

celkové příjmy
zbývá k dofinancování

230 tis.Kč
218 tis.Kč

Zpracoval Ing. Teuer
Velké Hoštice
dne 30.1.2008

Rozpis plánovaných výdajů :
1. Cestovné při účasti na školeních (Třanovice, Humpolec, Praha….)30 tis.Kč
2. Výdaje na kontrolní činnost - výplata dohod o provedení práce a výdaje
spojené s touto činností včetně cestovného
12 tis.Kč
3. Výdaje na účetnické práce –výplata dohod o provedení účetních a
uzávěrkových prací včetně předkládání daňových a jiných tabulek s účetní MAS
12.tis.Kč
4. Výdaje pro pracovníky MAS – výdaje spojené se zpracováním Strategického
plánu (mimo p. Quiskovou) určené pro všechny členy i nečleny, kteří se aktivně
zapojí při zpracování Strategického plánu, zpracování webových stránek či se
budou podílet na přípravě a zpracování žádosti k projektu LEADER Plus
ve výši
120 tis.Kč
5. Dofinancování Strategického plánu – jsou zde určeny výdaje pro
dofinancování Strategického plánu. Jedná se o dohody, cestovné apod., které
bude čerpat především p. Quisková.
40 tis.Kč
6. Kancelářské potřeby – do této skupiny výdajů počítáme nákup papíru,
sponek, obálek, známek, tonerů apod.
30 tis.Kč
7. Výdaje na nájemné – Počítáme na výdaje za nájemné místnosti - kanceláře
MAS, dále schůzovací místnosti pro členskou schůzi PV apod
24 tis.Kč
8. Výdaje na spolupráci s MAS v Polsku vedené samostatně jako výdaje na
cestovné, občerstvení, uspořádání jedné exkurse v Polsku pro všechny členy
MAS a náklady spojené s touto exkursí včetně občerstvení a úhrady autobusu,
zajištění a profinancování jedné exkurse okolní MASky (Pobeskydí) jako
společnou s MAS Polskou v celkových nákladech, přičemž předpokládáme že
na tuto činnost získáme dotaci ve výši 75%
180 tis.Kč
Ve Velkých Hošticích
dne 28.2.2008
Zpracoval : Ing. Teuer Josef

