
Plán práce na rok 2008

Po zkušenostech z LEADER ČR (kde jsme neuspěli), jsme si na programovém 
výboru naší MAS Hlučínsko vytýčili cíle pro letošní rok. Provedli jsme rozbor 
nedostatků abychom se vyvarovali chyb z podané žádosti LEADER ČR a 
upřednostnili si další důležité kroky v naší činnosti tak aby žádost v LEADERu 
Plus byla co nejpečlivěji zpracována.
V současné době jsou před spuštěním webové stránky, které jsou nutné pro 
propagaci naší MASky mezi širokou veřejností. 
Včera jsme oficiálně zahájili spolupráci s příhraniční Místní akční skupinou v 
Polsku - Lokalna Gruppa Działania v Kietrzi s názvem  PŁASKOWYŻU DOBREJ 
ZIEMI.
 Setkali jsme se v Kietrzi u pana Burgmistra společně se zástupci LGD a dohodli 
jsme se na další spolupráci jednak v oblasti agroturistiky, pořádání společných 
akcí, informování o projektech a předávání si navzájem informací o konání 
významných akcí jako dožinky, ale také i o výměně informací o pořádání akcí v 
mikroregionu.
Od této spolupráce očekáváme uspořádání společné akce u nás i v Polsku a 
hlavně nám tato spolupráce umožní vstoupit do projektu přeshraniční spolupráce 
a získat tak část finančních prostředků, které jsou pro další činnost naší MASky 
nezbytné. 
Největším úkolem pro letošní rok je sestavení Strategického plánu, kterého se 
ujala naše manažerka p. Quisková. Pro velké nedostatky původně zpracovaného 
strategického plánu se téměř celý přepracovává tak, že by určitě bylo jednodušší 
jej vypracovat znovu, ale to jsme na začátku přepracování nepředpokládali. Plán 
připravujeme s určitými vizemi ve spolupráci s mikroregiony Hlučínska, 
navazujeme na jejich původní Strategický plán a ten dále rozvíjíme. Přitom naše 
manažerka striktně dodržuje pokyny pro LEADER ČR a Plus, které jsou odlišné 
od metodiky SP pro mikroregiony.  Předpokládáme, že během měsíce dubna 
bude strategický plán zpracován a následně bude v elektronické podobě rozeslán 
všem členům k posouzení. Dále bude stanoven termín 14-ti dnů pro 
připomínkování, kterými se bude zabývat PV naší MASky. Ten pak navrhne 
případné změny a koncem prvního pololetí bude svolána členská schůze, která 
schválí upravený Strategický plán.
Všechny předcházející kroky jsou směřovány k tomu, abychom koncem léta 
podali  žádost o dotaci v programu LEADER Plus. Zpracováním tohoto 
programu bude docela určitě vyvrcholením letošní naší činnosti, protože další 
činnost naší MASky bude hlavně závislá na zajištění financování a to jí zaručí 
v této chvíli pouze uspět v programu LEADER Plus.

Plán práce předpokládá mimo zmíněné aktivity spojené se zpracováním 
Strategického plánu i pravidelné měsíční schůze programového výboru naší 
MAS.
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