Návrh plánu práce na rok 2010
předložen členské schůzi dne 9.2.2010
Plán práce vychází především z aktivity v projektu LEADER PLUS a také z
pokračování spolupráce s LGD Plaskovyž dobrei ziemi.
I v letošním roce předpokládáme, že se v měsíci březnu zúčastníme setkání
podnikatelů Hlučínska, kterou pořádají mikroregiony Hlučínska. Na této akci
chceme presentovat možnosti financování projektů z programu LEADER PLUS
a seznámit tak širokou veřejnost s dotacemi přes MAS Hlučínsko o.s.
Postupně se budou realizovat projekty našeho prvního kola, které bude nutné
kontrolovat, vyhodnocovat, administrovat a vyúčtovat.
Naše druhé kolo výzvy vyhlásíme v desátém kole příjmu Žádosti – červen 2010.
Nebude-li plánovaná částka 6.079.631,- Kč využita, bude vyhlášená 3. Výzva
pro 10. Kolo příjmu žádostí – v říjnu 2010.
PV schválil č. Fischí 1,3,4,5,6,7, které budou vyhlášeny v 10 kole příjmu
žádostí.
Aktualizované znění Fischí je vyvěšeno na internetových stránkách MAS
Hlučínsko – www.mashlucinsko.cz
Předpokládaný harmonogram :
- 19.-23.2. předložení Výzvy č.2 ke schválení na CP SZIF
- 15.3.-15.4. vyhlášení výzvy
- 15.4.-30.4. příjem žádostí
- Květen – HaVK provede výběr projektů
- Květen – PV schválí navržené projekty
- Ve 2/2 června se předloží žádosti na RO SZIF
V případě nutnosti vyhlášení 3. Kola budou termíny ve stejném časovém sledu a
příjme žádostí v měsíci říjnu.
PV se bude pravidelně a podle potřeby scházet. Zpracuje plán práce na rok 2010
a navrhne kandidáty do funkcí MAS pro následující období.
KRK se bude pozvána na každé jednání PV a dále se bude scházet podle plánu
kontrolní činnosti.
HaVK provede opět po výzvě výběr projektů, zpracuje dokumentaci a připraví ji
manažerce k dalšímu doplnění.
Pravidelně se budeme účastnit schůzek Krajské i Národní sítě MAS a také
budeme spolupracovat se SZIF a Mze.

Rozpočet na rok 2010
Počáteční stav finančních prostředků

27.871,65 Kč

Příjmy
Členský vklad
SZIF – proplácení 3. Etapy
SZIF – proplácení 1. Etapy 2010
SZIF – proplácení 2. Etapy 2010
Proplácení projektu příhraniční spolupráce
Příjmy celkem

95.000,- Kč
211.276,- Kč
180.800,- Kč
244.800,- Kč
cca 103.000,- Kč
834.876,- Kč

Výdaje
mzdové náklady – dohody
kancelářské potřeby (složky, šanony, papíry, tonery apod)
nájemné, členské příspěvky
služby včetně smluvních výkonů
ostatní režijní náklady
vratka půjčky
Výdaje celkem

385.000,-- Kč
72.100,-- Kč
43.000,-- Kč
90.000,-- Kč
84.000,-- Kč
150.000,-- Kč
825.100,-- Kč

Plánovaný KS finančních prostředků k 31.12.2010

37.647,65 Kč

Velké Hoštice
Dne 4.2.2010
Zpracoval Ing. Teuer

