Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje z dotačního programu

„Program rozvoje venkova
Jihomoravského kraje“ pro rok 2013
Evidenční číslo:

Kontrolní součet:

CL/7H

Datum doručení:
Dotčený odbor:

Odbor regionálního rozvoje

Dotační titul

DT 2 - Rozvojové studie a koncepce

Žadatel
Název/obchodní firma

MAS Hustopečsko, o. s.

Právní forma

místní akční skupina

Email

info.mashustopecsko@gmail.com

Mobil

774 364 013

IČ

22667229

Telefon/FAX

Bankovní spojení žadatele - majitele účtu
- 255960636
předčíslí účtu

/ 0300
číslo účtu

kód banky

Československá obchodní banka, a.s.

Sídlo
následující položky vyplňujte postupně, jak jdou za sebou

okres

Břeclav

obec s rozšířenou
působností (ORP)

Hustopeče

obec

Velké Pavlovice

kód ORP

407

Počet obyvatel vybraného města/obce byl k 1. 1. 2012:

3082

ulice

Nádražní

č. popisné

1

pošta

Velké Pavlovice

PSČ

69106
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Projekt
Název projektu/akce/činnosti Pomáhejme svému území
Stručný popis projektu/akce/činnosti (max. 10 řádků)

Rozvoj mikroregionu Hustopečsko se zacílením na udržitelný rozvoj a rozvíjení
potenciálu venkova, inovativní zemědělské výroby a cestovního ruchu.

Časový průběh realizace projektu/akce/činnosti
Zahájení

1.5.2013

Dokončení

15.01.2014

Osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele (statutární zástupce)
Titul

Jméno Tomáš

Příjmení Bílek

Email

starosta@vrbice.cz

Mobil/telefon

606728388

Funkce

Titul za

předseda sdružení

Přidat další oprávněnou osobu

Kontaktní osoba (nevyplňujte, je-li shodné s osobou oprávněnou jednat za nebo
jménem žadatele)

Titul Ing.

Jméno Přemysl

Příjmení Pálka

Email

info.mashustopecsko@gmail.com

Mobil/telefon/FAX

774364013

Titul za

Předpoklad financování projektu
Celkové předpokládané výdaje projektu/akce/činnosti
v roce 2013 (v Kč)

200 000,00

Požadovaná výše podpory (v Kč)neviditelný text
(zaokrouhlená na celé tisíce dolů)

100 000,00
tj.

50,00 %

z toho investiční výdaje

,00

neinvestiční výdaje

100 000,00

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Prohlašuji, že nemám neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné
správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále
zdravotním pojišťovnám a orgánům, poskytujících finanční prostředky na projekty
spolufinancované z rozpočtu EU.
Prohlašuji, že se nenacházím podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve
znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v mém případě k podání návrhu na
prohlášení konkurzu ani tento návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, ani jsem
nepodal návrh na vyrovnání nebo návrh na nucené vyrovnání; a to i za období tří let
před podáním žádosti o dotaci.
Prohlašuji, že se nenacházím podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v mém
případě k podání insolvenčního návrhu ani jsem tento návrh sám nepodal ani nebylo
vydáno rozhodnutí o úpadku; a to i za období tří let před podáním žádosti o dotaci.
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Prohlašuji, že se nenacházím v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace),
ani nejsem v procesu zrušení s právním nástupcem.
Prohlašuji, že mi nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo
zrušeno oprávnění k činnosti týkající se předmětu mého podnikání a/nebo související s
akcí, na kterou má být poskytována dotace.
Prohlašuji, že vůči mně není navrhováno (příp. vůči mému majetku) ani vedeno řízení o
výkonu soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce.
Prohlašuji, že dotovanou akcí je pořizován výlučně můj vlastní majetek.

K žádosti připojuji tyto povinné přílohy:
• prostá kopie dokladu o členství v NS MAS ČR (pouze žadatel, který je místní akční skupinou),
• prostá kopie dokladu prokazujícího právní subjektivitu žadatele (např. prostá kopie výpisu ze
živnostenského rejstříku, registru ekonomických subjektů nebo jiné zákonem stanovené evidence)
příp. jiného dokladu o právní subjektivitě žadatele (platné stanovy, statut apod.), pokud si
vyhlašovatel tento údaj nemůže ověřit či opatřit jiným způsobem přípustným podle zvláštních
právních předpisů,
• prostá kopie dokladu o oprávněnosti osoby jednat za nebo jménem žadatele (např. prostá
kopie jmenovací listiny, zápisu či výpisu ze schůze zastupitelstva obce o zvolení starosty, zápisu
ze schůze orgánu oprávněného volit statutární orgán, plná moc apod.), pokud si vyhlašovatel
tento údaj nemůže ověřit či opatřit jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních
předpisů,
• prostá kopie dokladu prokazujícího registraci k dani z přidané hodnoty a skutečnost, zda
žadatel má či nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace akce, je-li žadatel plátcem DPH,
• prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele (např. prostá kopie smlouvy o zřízení
běžného účtu, potvrzení banky o zřízení běžného účtu),
•popis akce – projektová fiše (popis akce, musí obsahovat technické řešení a připravenost akce),
•logický rámec akce.

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné
okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Žadatel souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy sídla, výše poskytnuté podpory a
účelu, na nějž je podpora poskytována včetně názvu projektu.
Žadatel je povinen písemně neprodleně oznámit odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu Jihomoravského kraje veškeré změny údajů uvedených v žádosti, které nastanou
po podání žádosti.

Datum:

15.3.2013

Podpis žadatele/osoby oprávněné jednat za nebo
jménem žadatele (příp. též otisk razítka)

Odeslat data na server JMK

Data byla odeslána na server JMK.
Položky byly uzamknuty a soubor si nyní uložte a vytiskněte.
strana 3 / 4

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, tel. 541 651 111, IČ 70888337
e-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz, www.kr-jihomoravsky.cz

verze: 1

Stav žádosti zjistíte na adrese: http://kevis.kr-jihomoravsky.cz/usr/custom/status.php

Kód této žádosti pro zjištění stavu je:

CL/7H
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Rozvojová koncepce MAS Hustopečsko
Hustope
Projektová fische MAS Hustopečsko
Hustope
Místní akční
ní skupina Hustopečsko,
Hustope sko, o.s. je sdružení obcí mikroregionu, neziskových
organizací, občanských
anských spolků a zájmových kulturních organizací a soukromě
soukrom hospodařících
zemědělců z definovaného regionu.
Záměrem MAS je připravit
řipravit aktivity, které budou realizovány v rozvojovém území a
zacíleny na Rozvinutí potenciálu venkova a Udržitelný rozvoj. Plán přípravy
př
Rozvojové
koncepce MAS Hustopečsko
čsko je v souladu s výzvou Programu na rozvoj venkova
Jihomoravského kraje.
Cílem je připravit
ipravit rozvojovou studii a koncepci návrhů
návrh rozvoje venkovského regionu
pro programové období 2014-2020.
2020.
Rozvojová koncepce vychází z předpokladů možnosti zajištění
zajiště
financování
perspektivních
ektivních projektových záměrů
zám
prostřednictvím národních a evropských dotačních
dota
programů směrovaných
rovaných do oblastí podpory obnovy venkovské infrastruktury, spolkového
života a malého a středního
ředního podnikání s akcentem podpory ochrany přírodních
př
zdrojů a
rozvoje cestovního ruchu.
Fische
che jsou nastaveny tak, aby řešily, co nejširší záběr
ěr problémů,
problémů témat a byly
uchopitelné pro co největší
ětší množství subjektů
subjekt v území MAS Hustopečsko.. Záměrem je získat
témata rozvojových projektů, které mohou podávat obce, svazky a sdružení
ení obcí, neziskové
organizace, občanská
anská sdružení, malí a střední podnikatelé, začínající
ínající podnikatelé, zemědělci.
zem
Plán zpracování rozvojové strategie
Předložený plán Rozvojové koncepce MAS Hustopečsko
Hustope
představuje
ředstavuje ucelenou
rozvojovou strategii území. Východiskem pro jeho zpracování jsou již existující strategie
rozvoje mikroregionu a obcí, které tvoří
tvo společné území MAS. Záměr postihuje
předpokládanou
edpokládanou strukturu Programu rozvoje venkova České
eské republiky na
n období 2014 –
2020, vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje území Jihomoravského kraje s důrazem na
rozvoj venkova a udržitelný rozvoj.
Základem pro vznik MAS byla zejména iniciativa místních obyvatel a jejich ochota
spolupracovat přii rozvoji společně
společ obývaného
vaného a využívaného území v regionu Hustopečska.
Společný
ný charakter území a společné
spole né problémy, které sužují samosprávy obcí, místní
obyvatele i podnikatele daly již v předešlém
p
období podnětt pro vznik mikroregionů
mikroregion a svazků
obcí, v rámci kterých zejména obce
ob
navazovaly rozvojovou spolupráci. Především
zemědělský
lský charakter podnikatelské infrastruktury
infrast
určil
il aktivity sdružení MAS Hustopečsko.
Hustope
Vytvoření místní akční
ční skupiny má za cíl vtáhnout do rozvojového procesu i další
subjekty místní podnikatele, neziskové
neziskov organizace, orgány ochrany přírody,
řírody, kulturní spolky.
Aktivity plánu pro zpracování rozvojové strategie
Aktivita I
Pro potřeby tvorby plánu rozvoje bude provedeno dotazníkové šetření, které má za cíl
zjistit problémy, potřeby
řeby a rozvojové priority jednotlivých obcí a podnikatelů.
podnikatelů Prioritou bude
připravit
ipravit a zpracovat dotazníkovou agendu mezi 29 členy
leny MAS, které obsahují 10 veřejných
ve
subjektů (34% členské
lenské základny), 10 soukromých podniků
podnik zemědělské
ě ělské a zpracovatelské
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Hustope
výroby a 9 organizací neziskového sektoru,
se
které podporují společenský
čenský a kulturní život
v mikroregionu.
Plán rozvoje MAS Hustopečsko
Hustope sko bude zpracován jako komplexní a integrovaný
dokument jednoznačně
č ě vycházející z provedené SWOT analýzy. Tato strategie je zaměřená
zam
na odvětví zemědělské
lské prvovýroby
prvový
a zpracovatelský potravinářský průmysl.
ůmysl.
Aktivita II
Příprava
íprava rozvojové strategie, která je průnikem
pr
společných
čných aktivit členů MAS.
Zpracování aktivit dle charakteru předpokládaného
p
rozvoje se zvýrazněním
ěním akcí, které mohou
být podpořeny
eny kofinancováním z národních a strukturálních fondů EU.
Zpracování aktuální SWOT analýzy, která zahrne jednak potenciál jednotlivých členů
a potenciál rozvojového území,
území jednak vyhodnocení
yhodnocení rizik plánovaných aktivit.
Příprava
íprava Rozvojové koncepce předpokládá
p
rozčlenění rozvojových
zvojových aktivit dle
potenciálu regionu a schopnosti členů splnit stanovené cíle na základěě ekonomické analýzy
jednotlivých subjektů. Stanovit
tanovit míru zapojení a kofinancování jednotlivých subjektů
subjekt při
plnění rozvojových aktivit. Iniciovat další obce a podnikatele a nezapojené neziskové
organizace ke spolkové aktivitě.
aktivit Rozvojový program by měl
ě určit
čit potenciál místních
podnikatelů a organizací se zapojit do činnosti MAS Hustopečsko.
Aktivita III
Publicita rozvojového záměru
zám
spojená s evaluací rozvojového plánu formou zveřejnění
zve
a diskuze s občany
any a dalšími subjekty, jež se nacházejí v mikroregionu.
b zapojení místních aktérů
aktér do zpracování Přípravy
ípravy rozvojového plánu
Způsob
Tvorba rozvojových plánů bude řízena prostřednictvím ustanovenéé pracovní skupiny
složené se zástupců jednotlivých obcí a svazku obcí, zástupců neziskových subjektů a
zapojeni podnikatelů.
Jednotlivé pracovní skupiny budou částečně specializované a budou se podílet na
tvorbě jednotlivých částí rozvojového programu. Jejich návrhy budou
udou konzultovány a
připomínkovány
ipomínkovány na zasedáních správní rady.
Pracovní skupiny a jejich členské složení:
Pracovní skupina pro zemědělce
ě ělce a podnikatelské subjekty 3
Pracovní skupina pro obce a občany
obč
3
Pracovní skupina pro památky, školství a volný čas 3
Pracovní skupiny složené ze zástupců
zástupc obcí, podnikatelůů a neziskových organizací
budou společně na pracovních setkáních projednávat jednotlivá opatření
opatř
rozvojového
programu a budou oponovat a řešit
ř
možnou realizaci navržených oblastí rozvoje.
Přidanou
idanou hodnotou bude již dílčí
díl í konkretizace jednotlivých projektů,
projekt které budou
tvořit průnik zájmů ččlenůů MAS a zároveň
zárove splní rozvojový plán zacílený na rozvinutí
potenciálu venkova a udržitelný rozvoj.
rozvoj
Odbornéé poradenství a koordinační
koordina
pomoc při tvorbě Rozvojového plánu bude
zajišťovat
vat odborná specializovaná poradenská firma.
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Hustope
Funkce facilitátor
Uceleně zpracovaný Plán rozvoje bude předán k připomínkování
ipomínkování pracovní skupině.
Vzájemné setkání pracovních skupin a jejich připomínky
ipomínky budou řešeny
ř
společně
s poradenskou firmou a odborníky, zpracovateli základních prvků
prvk rozvojového plánu.
Zásadní role bude na facilitátorovi – managerovi MAS, jež bude připomínky
p
implementovat do plánu a připravovat jej na zveřejnění
zve
k širší diskuzi. Funkce facilitátora
navazuje na činnost
innost manažera MAS v oblasti organizování, ale zásadním rozdílem je
povinnost organizovat a iniciovat setkávání a diskuze nad
na rozvojem regionu.
Cílem MAS Hustopečsko o. s. je rozvíjet potenciál venkova
Rozvojové aktivity směřují
směř k tomu, aby území vytvářelo zázemí pro trvalé bydlení v
poklidném venkovském prostředí
prostř
v přímé vazbě na atraktivní přírodní
řírodní prostředí,
prost
zdravé
životní prostředí, při kvalitní dostupnosti obchodu a služeb a kulturního, sportovního a
společenského vyžití nejen v městských
mě
centrech.
Ekonomika mikroregionu je založena na rozvoji malého a středního
stř
podnikání
zemědělské i nezemědělské
ě ělské povahy využívajícím a zhodnocujícím
zhodnocujícím místní zdroje a tradiční
zemědělské produkty. Výsledkem rozvojových aktivit je vytvořit
vytvo území
zemí respektující tradice a
stavějící
jící na zásadách trvale udržitelného rozvoje s maximální
aximální šetrností k životnímu prostředí.
prost
Zvláštní krajinný ráz Modrých Hor
Ho a vinařské tratě, široké spektrum kulturně-historických
kulturn
památek činí z Hustopečska vyhledávané rekreační území a cílovou destinací pro turisty
preferující tradiční
ní i moderní formy cestovního ruchu. Spojení cestovního ruchu s malými
vinařstvími vytváří významnou
znamnou konkurenční
konkuren výhodu.
Fiche 1 – Podpora hospodářského
řského rozvoje ve venkovských oblastech
Základním cílem rozvojového plánu je zlepšit stav dopravní a technické infrastruktury
a vzhledu obcí na území MAS Hustopečsko,, zvyšovat konkurenceschopnost venkova a
snižovat rozdíly mezi venkovem a městy.
m
Zastavit pokles trvale žijících obyvatel venkova a
vytvářet kvalitnější
jší podmínky pro podporu zájmu soukromých investorů.
ů. Hlavní opatření
opat
by
mělo vést k podpořee obcí, které mají omezenou možnost financování při
př vytváření lepších
podmínek života venkovských obyvatel.
Mapování potřeb
Zajištění občanského
čanského vybavení a služeb v oblasti veřejné
veřejné správy, školství,
zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní
ředškolní a mimoškolní péče
pé
a dětí, základní
ákladní obchodní infrastruktury, tělovýchovy
t
a sportu. Cílem je především
př
zlepšení
úrovně poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu, rozšíření
ření stávajících turistických
tras, hippostezek a zlepšení kvality informačních služeb.
Definování zázemí a stanovení potenciálu rozvoje aktivit místních společenských,
spole
kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků,
spolk které přispívají
řispívají k zachování tradic a
upevňují
ují lokální identitu a mezilidské vztahy.
Fiche 2 – Zvýšení konkurenceschopnosti a transfer znalostí a inovací
Zlepšení ekonomické výkonnosti podniků
podnik prostřednictvím
ednictvím zkvalitnění
zkvalitn
znalostní
infrastruktury zemědělských
ělských podniků
podnik na území MAS Hustopečsko. Zlepšení výkonnosti
zemědělských podnikůů za účelem
čelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti, podpora perspektivní
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Hustope
zemědělské výroby jako celku a vytvoření
vytvo
potenciálu pro inovativní výrobu zemědělských
podniků.
Mapování potřeb
Na území MAS Hustopečsko
Hustope
se nachází mnoho zemědělských
ělských subjektů,
subjekt kterým je
nutné věnovat
novat velkou pozornost, tak aby bylo možné zvýšit
zvýšit konkurenceschopnost těchto
t
subjektů. Rozvojová fische
che bude založena na inovativních projektech
ech do rostlinné
ros
a živočišné
výroby, jakož i do zpracování a využití vinné révy. Zjištění potřeb pro vybudování znalostní
databanky a evidenci nejlepších praktik,
praktik, které pomáhají zvyšovat prosperitu zemědělské
zem
výroby.
Fiche 3 – Přírodní
írodní zdroje,
zdroje udržitelný rozvoj a cestovní ruch
Cílem je zastavit devastaci kulturního a přírodního
p
dědictví,
dictví, vytvořit tak podmínky pro
komplexní zlepšení kvality života ve venkovském prostoru v regionu. Obnova venkova na
úrovni obcí, zlepšení péče o krajinu a přírodní zdroje.
Zjištění účinnosti
innosti zavádění
zavádě preventivních opatření v regionu proti vodní a větrné
v
erozi.
Mapování vodních zdrojůů v krajině. Podpora ekologického zemědělství
ě ělství a rozšiřování
r
strukturované zemědělské
ělské prvovýroby. Agroenvironmentální opatření
opatření v krajině a ochrana
lesních porostů.
Podpora cestovního ruchu je určena
ur ena na vybudování ubytovacích zařízení
za
včetně
stravování, sportovních zařízení, půjčoven
p
sportovních potřeb, rozšíření
rozšíř
stávajících
turistických tras, hippostezek, zlepšení kvality informačních
informa
služeb a další turistické
infrastruktury.

Rozpočet aktivit
Aktivita
Aktivita I
Aktivita II

Aktivita III
celkem

Popis činnosti
Dotazníkové
šet
šetřeníexterní
zpracovatel
Zpracování
rozvojové
strategie
externím dodavatelem na základě
základ
zpracovaných dotazníků
dotazník
Zpracování
rozvojové
strategie
externími pracovníky - členy MAS, kt.
mají zkušenosti se zpracováním
strategií na základě
základ zpracovaných
dotazníků
Facilitace rozvojového programu
-66 setkání pracovních skupin
-2 veřejná
ejná setkání s občany

Cena
35 000,-Kč

Publicita

20 000,-Kč

položka
Veřejná zakázka
Veř
Externí dodavatel
Veř
Veřejná
zakázka
Externí dodavatel

80 000,-Kč

DPP nebo DPČ
DP

50 000,-Kč

Osobní náklady
Režie

15 000,-Kč

Veřejná zakázka
Veř
Externí dodavatel

200 000,-Kč
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Rozvojová koncepce MAS Hustopečsko
Hustope
Příloha: Seznam členů MAS Hustopečsko
V současné době má MAS Hustopečsko
Hustope
celkem 29 členů.. Z toho se 10 nachází v soukromém,
10 ve veřejném
ejném a 9 v neziskovém sektoru.

Soukromý sektor
Graweb s.r.o. - Hustopeče
RNDr. Leoš Vejpustek - Hustopeče
Hustope
Jana Charvátová - Brumovice
M Donné s.r.o. - Hustopeče
Pavel Stávek - Němčičky
Ing. Miroslav Caban - Hustopeče
Hustopeč
Ing. Jan Stávek - Němčičky
Libor Sadílek - Hustopeče
Cestovní agentura IDEAL Hustopeče
Hustope
PROQIN s.r.o., Velké Němčice
ě čice - Mgr. Ing. Martin Prokeš

Veřejný sektor
Obec Brumovice
Město Hustopeče
Mikroregion Hustopečsko
Obec Nikolčice
Obec Boleradice
Obec Vrbice
Obec Bořetice
Svazek obcí Modré Hory
Obec Němčičky
Ekocentrum Trkmanka, příspěvková
říspěvková organizace

Neziskový sektor
FC Hustopeče
Vinařský spolek Nikolčičtí
č čtí vinaři
vinař
Šachový klub Hustopeče
Divadelní spolek bratří
ří Mrštíků - Boleradice
Farnost Hustopeče
Klub přátel historie - Kobylí
ČZS Němčičky
Přátelé Bohumilic
SSRKH Bořetice

5

Logframe – Rozvojová koncepce MAS Hustopečsko
Popis projektu
(intervenční logika)
Záměr

Cíle

Výstupy

Aktivity

Objektivně ověřitelné ukazatele
(indikátory)

Rozvoj mikroregionu Hustopečska měření dosažení záměru projektu
se zacílením na udržitelný rozvoj a indikátory záměru
rozvíjení potenciálu venkova,
kvantitativní - 1x dotazníkový průzkum
1 x Rozvojová koncepce
inovativní zemědělské výroby a
3 pracovní skupiny
cestovního ruchu
6 skupinových seminářů
2 schůze s veřejností
1 webová prezentace
Kvalitativní – Plán aktivit
- Mapa rizik
- SWOT analýza
- rozpočet
Očekávaný cílový stav
měření dosažení cílů projektu
Inovace v zemědělství
-účetní dokumentace
Plán rozvoje kultury
-počet akcí – počet účastníků
Plán rozvoje investic
-počet návštěv webové prezentace
Ochrana přírodních zdrojů
-počet připomínek účastníků projektu
Konkrétní produkty projektu
-Rozvojový plán
-webová prezentace
-6 schůzí členů MAS + 2 veřejnost
Činnosti pro zajištění výstupů
-dotazník
-zpracování rozvojového plánu
-semináře
-výběr dodavatele studie

způsob měření výstupů projektu indikátory kvantitativní i kvalitativní
-administrativní kontrola

Prostředky
shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit
100 tis. Kč – kofinancování MAS
100 tis. Kč – financování Kr JM

Zdroje ověření
ukazatelů
ověření indikátorů na
úrovni záměru
-počet zpracovaných
dotazníků
-prezenční listiny
-elektronická prezentace
-účetní doklady a smlouva
se zpracovatelem studie
-rozvojová koncepce
-semináře
ověření indikátorů na
úrovni cílů
-účetní kniha
-archiv akcí
-program webu

Předpoklady a rizika
(klíčové externí faktory ovlivňující
průběh a úspěšnost projektu)
-nahodilé kofinancování záměrů
-neschopnost facilitátora přesvědčit
členy MAS k aktivitě
-konkurence spolků obcí a
mikroregionů
-nekvalitně zpracované záměry a plány
-zpoždění financování strukturálních
fondů EU
-konflikt priorit mezi členy MASPředpoklady splnění cílů
-finanční zdroje
-kofinancování projektu členy MAS
-aktivity členů MAS
-práce facilitátora

zdroje ověření indikátorů
- evidence DKP
-prezenční listiny

Předpoklady naplnění cílů
-smluvní vztah s realizátorem
-plán práce facilitátora
-aktivity členů MAS
Předpoklady realizace výstupů
Rozpočet
-získání dotace
200 000,-Kč
-schválení kofinancování MAS
Dotazník + studie= 135 tis. -výběr dodavatele
Facilitace= 50 tis.
-zpracování dotazníků
Publicita= 15 tis.
-organizace setkání občanů

Výchozí podmínky
-založení MAS Hustopečsko
-zdroje kofinancování
-personální zajištění akce
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