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 Propagace a prezentace MAS Hlučínsko  

1. Zástupci Místní akční skupiny se zúčastnili v roce 2011 akcí pro propagaci a prezentaci: 

1) seminář Využívání kulturních památek Hlučínska pro rozvoj cestovního ruchu – 
Obecní dům Rohov – 8. 2. 2011 

2) seminář Nové směry a trendy v marketingu místních produktů a venkovském 
cestovním ruchu – Křtiny – 16. 3. 2011 

3) Valná hromada NS MAS – Křtiny – 17. 3. 2011 
4) velikonoční akce LGD „Tradiční velikonoční stůl“ – Glubczyce – 10. 4. 2011 
5) 4. Setkání představitelů obcí a měst Hlučínska se zástupci podnikatelské a zemědělské 

veřejnosti z regionu Hlučínska – Bolatice – 13. 4. 2011 
6) Leaderfest 2011 – Štramberk – 17. 5. 2011 
7) Země Živitelka 2011 – České Budějovice – 25. 8. – 30. 8. 2011 
8) 16. Výstava hroznů Slezska – 16. 9. – 19. 9. 2011 
9) Andělský jarmark – Glubczyce – 2. 10. 2011 
10) zasedání SPOV MsK – Slatina – 20. 10. 2011 

 
2. Propagace a prezentace materiální v roce 2011: 

- propagační DVD 
- propagační předměty 
- kalendáře na rok 2012: Pamětihodnosti Hlučínska 

 
3. Plán propagace a prezentace v roce 2012 
a) Plánovaná účast na propagačních a prezentačních akcích je součástí plánu činnosti na rok 
2012. 
 
b) Z propagačních předmětů plánuje MAS Hlučínsko výrobu kalendáře na rok 2013 
s tématikou současného Hlučínska. Výroba dalších propagačních předmětů bude na základě 
vyhodnocení potřeb. 
 
c) Propagace hlučínských regionálních produktů na akcích, kterých se MAS Hlučínsko 
zúčastní nebo bude uvedena jako organizátor nebo spoluorganizátor. 
 
d) Pro podporu aktivity na propagaci a prezentaci regionu byla do fichí 2,3 a 7 přidána 
preferenční kritéria: 
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fiche 3 a 7: č. 14 - Zapojuje se žadatel aktivně do činnosti MAS? - Body za kritérium obdrží 
žadatel, který se aktivně zapojuje do činnosti MAS-propagace a prezentace MAS i 
prostřednictvím svých organizací nebo zástupců z řad občanů. Propagaci a prezentaci si může 
za dané období nárokovat pouze 1 žadatel z daného katastrálního území, aktivita musí být 
doložena fotografií, čestným prohlášením nebo jiným dokumentem, ze kterého vyplývá účast 
na dané akci. Za každou takto prokázanou akci v období od 1.4. do 31.3. následujícího roku 
obdrží žadatel 5 bodů. Maximální počet bodů je 30 (6 akcí). 0-5-10-15-20-25-30 
fiche 2: č. 10 - Zahrnuje projekt propagaci regionálních produktů? - V projektové 
dokumentaci musí být doloženo, že se jedná o regionální produkt. Regionální produkt- 
výrobek nebo služba vytvořená projektem, která je příznačná právě a pouze pro region 
Hlučínska nebo posiluje povědomí veřejnosti o Hlučínsku; formy propagace - propagační 
předměty, informační materiály, vlastní internetová stránka, a podobně - 20 bodů. V opačném 
případě 0 bodů. 20 
             č. 12 - Zapojuje se žadatel aktivně do propagace a prezentace regionu Hlučínska a 
MAS Hlučínsko? - Body za kritérium obdrží žadatel, který se aktivně zapojuje do činnosti 
MAS-propagace a prezentace MAS a regionu Hlučínska prostřednictvím svých výrobků nebo 
služeb na akcích, kterých se MAS zúčastnila nebo je pořádala/spolupořádala. Aktivita musí 
být doložena fotografií, čestným prohlášením nebo jiným dokumentem, ze kterého vyplývá 
účast na dané akci. Za každou takto prokázanou akci v období od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2012 
obdrží žadatel 5 bodů. Maximální počet bodů je 30 (6 akcí). 0-5-10-15-20-25-30 
 
e) Spolupráce s LGD Plaskowyz Dobrej Ziemi – podpora a propagace kulturního, 
společenského a sportovního života na obou stranách hranic:  
- výměna pozvánek na kulturní, společenské a sportovní akce 
- zveřejňování pozvánek 
- nabídka vystoupení uměleckých amatérských souborů 
- zprostředkování kontaktů pro rozvoj propagace Hlučínska 
 
f) Další podněty a návrhy pro propagaci a prezentaci Místní akční skupiny je možno předložit 
Programovému výboru MAS Hlučínsko.  
 
     Místní akční skupina děkuje všem občanům, organizacím, veřejné správě a členům, kteří 
se aktivně zapojili do propagace a prezentace v roce 2011. 

 

Velké Hoštice, únor 2012 

Za Místní akční skupinu Hlučínsko: Ing. Josef Teuer v.r., předseda 


