Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko (MAS), které se
uskutečnilo dne 10. 12. 2008 od 900h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích
Přítomní:
PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka, Jan Kubný, Lukáš Volný, Kurt Kocián,
omluven: p. Karel Krupa
KRK: p. Kristina Fojtíková
omluven: p. Jindřich Koska
Hosté: p. Dagmar Quisková
Předseda MAS Ing. Josef Teuer přivítal všechny přítomné. Poté přistoupil k jednotlivým bodům
jednání dle pozvánky.
Program jednání PV:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Seznámení PV s činností za rok 2008
3. Plán mikroprojektů z prostředků MAS
4. Plán práce na rok 2009
5. Rozpočet na rok 2009 včetně návrhu na členské příspěvky
6. Příprava členské schůze
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Členové programového výboru schválili program jednání.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Ing. Teuer:
Na funkci zapisovatele navrhuje p. Marii Grigierovou, jako ověřovatele zápisu pp. Daniela
Procházku a Jana Kubného.
Programový výbor schválil tyto návrhy, zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2)
Seznámení PV s činností MAS Hlučínsko za rok 2008
p. Dagmar Quisková::
Seznámila přítomné s činností MAS Hlučínsko. Přiloženo k zápisu.
3)
Plán mikroprojektů z prostředků MAS
Ing. Teuer:
Na minulém PV zazněl návrh na otestování připravenosti MAS Hlučínsko na práci grantové
agentury. Členové PV si měli připravit návrhy pro vyhlášení mikroprojektů z prostředků MAS.
Po jednání členů se PV dohodl na podmínkách pro mikroprojekty:
- dotace na 1 mikroprojekt maximálně 3 500,- Kč, hrazeno 100%
- celková alokovaná částka je 10 500,- Kč
- příjemce dotace – bez omezení
- cílové skupiny – bez omezení
- uznatelné náklady – bez omezení, mimo projektové dokumentace a alkoholu
- podmínky: 1) publicita MAS Hlučínsko
2) povinná příloha - plán rozpočtu

PV schválil vypracování návrhů mikroprojektů.
Pro: 6

Proti: 0 Zdržel se: 0

PV ukládá p. Dagmar Quiskové vypracovat celkovou agendu pro vyhlášení mikroprojektů do 15. 1.
2009.
4)
Plán práce na rok 2009
Ing. Teuer:
Návrh plánu práce na rok 2009 je pouze orientační. MAS Hlučínsko očekává výsledky jednání o
přiznání finanční dotace z Euroregionu Silesia na projekt přesshraniční spolupráce ( bude známo do
konce roku 2008) a výsledky jednání o přiznání dotace SZIF na realizaci SPL (bude známo snad v 1.
čtvrtletí 2009).
V případě schválení projektu z Euroregionu Silesia – jsou naplánované 3 aktivity a 1 akce. K těmto
iniciativám bude nutno vytvořit presenční a propagační materiály, akce naplánovat a zrealizovat.
V případě kladného výsledku bude svolán PV na počátek ledna 2009, kde bude upřesněno zapojení
jednotlivých členů (včetně úpravy plánu práce).
Po oznámení výsledku o přiznání dotace na realizaci SPL (kladné či záporné) bude svolán PV a
plán práce bude upřesněn s ohledem na výsledky podané SZIFem.
Během celého roku bude probíhat spolupráce, komunikace a rozšiřování partnerství s LGD
Plaskowycz dobrej ziemi.
PV schválil vypracování návrhů předběžný plán práce na rok 2009
Pro: 6
5)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Rozpočet na rok 2009 včetně návrhu na členské příspěvky

P. Josef Teuer:
Plán rozpočtu opět závisí na přiznání požádaných dotací.
Předfinancování projektu z OP přeshraniční spolupráce je nyní pokryto, s případným příjmem lze
však počítat až koncem roku 2009. Plán počítá i s případnými režijními výdaji při realizaci SPL
(kladný výsledek SZIF o přiznání dotace). Výdaje a příjmy nejsou v souladu.
Návrh p. Teuera:
1. Členské příspěvky zachovat v současné výši (5 000,- na člena)
2. Případné předfinancování projektu z OP příhraniční spolupráce je zajištěno
3. Financování 1. čtvrtletí je zajištěno, rozpočet na další období upřesnit dle výsledku o přiznání
dotace na realizaci SPL
PV schválil plán rozpočtu na rok 2009 podle návrhu p. Josefa Teuera.
Pro: 6
6)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Příprava členské schůze
P. Josef Teuer:
Předběžný návrh na konání členské schůze je v termínu 25. února 2009. V této době by již mohly být
známy předběžné výsledky jednání o přiznání dotace SZIF.
Důležitým bodem pro jednání členské schůze je i nutnost úpravy stanov v bodech:
- kompetence podepisování všech smluv a dohod
- četnost zvolení výkonných orgánů MAS

7)
Diskuse
p. Dagmar Quisková:
Informace o průběhu prezentace na konferenci Euroregionu Silesia. Zápis lze najít i na webu.
p. Daniel Procházka:
„Dle mého názoru chybí větší aktivita zemědělců pro zapojení do MAS.“
Navrhuje PV promyslet aktivity k širší iniciativě všech zemědělců, protože do aktivit se zapojuje jen
jedna část.
PV souhlasí s návrhem.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
p. Josef Teuer:
Navrhuje ocenit nejaktivnějšího člena MAS na členské schůzi. Na tuto cenu navrhuje p. Lukáše
Volného.
PV souhlasí s návrhem.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1
p. Daniel Procházka:
Navrhuje ocenit zapojení p. Josefa Teuera při řízení MAS Hlučínsko. odměnou ve výši 5 000,-Kč.
PV souhlasí s návrhem.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1
p. Dagmar Quisková:
Obrací se s prosbou na starosty, kteří jsou v PV, o přispění k rozšiřování komunikace a partnerství při
aktivitách obou mikroregionů.
8)
Usnesení a závěr
Programový výbor schvaluje:
a) jako zapisovatele p. Marii Grigierovou, jako ověřovatele zápisu pp. Daniela Procházku a Jana
Kubného.
b) návrh vyhlášení mikroprojektů
c) předběžný plán práce na rok 2009
d) ocenění práce za rok 2008 - p. Lukáše Volného a p. Josefa Teuera
e) plán rozpočtu na rok 2009
Programový výbor pověřuje :
a) pp. Daniela Procházku a Kurta Kociána rozšiřováním komunikace a partnerství mikroregionů a
obcí a MAS.
Programový výbor bere na vědomí:
a) činnost MAS za rok 2008
b) navrhovaný datum pro konání členské schůze – 25. 2. 2009
c) zprávu o prezentaci na konferenci Euroregionu Silesia
Programový výbor ukládá:
a) p.Dagmar Quiskové vypracovánat všechny podmínky pro vyhlášení mikroprojektů do 15. 1. 2009
Na závěr poděkoval předseda MAS všem přítomným za účast a ukončil jednání programového
výboru.

Ing. Josef Teuer
předseda MAS
Zapsala: Marie Grigierová

Lukáš Volný
ověřovatel

Ing. Kurt Kocián
ověřovatel

