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Hřebčín Albertovec        foto: Petr Quisek 

 

 

 

 

 

2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS 

Území MAS Hlučínsko se rozprostírá na území mikroregionů Hlučínsko a Hlučínsko-západ. Je 
vymezeno v severojižním směru tokem řeky Opavy a hranicemi s Polskem a v západovýchodním 
směru městy Opavou a Ostravou. Tato oblast je charakterizována specifickým historickým 
i národnostním vývojem, který se utvářel po dobu několika staletí.  
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Zdroj mapy: www.hlucinsko.info 

Na území MAS Hlučínsko se nachází 27 obcí, které jsou všechny členy místní akční skupiny 
prostřednictvím 2 mikroregionů, a ve kterých žije přes 65 tisíc obyvatel.  Rozloha území MAS 
Hlučínsko je 295 km², což představuje 26% rozlohy okresu Opava a 5,4% rozlohy Moravskoslezského 
kraje. Hustota obyvatelstva je 221 osob/km². 

Tab. 2-1 Rozloha Hlučínska a jeho obcí (ha) 

Obec Rozloha tj. % MH  Obec Rozloha tj. % MH 

Bělá 286 0,97%  Markvartovice 679 2,30% 

Bohuslavice 1 536 5,20%  Oldřišov 1 578 5,35% 

Bolatice 1 320 4,47%  Píšť 1 568 5,31% 

Darkovice 514 1,74%  Rohov 664 2,25% 

Dolní Benešov 1 480 5,01%  Služovice 599 2,03% 

Hať 1 573 5,33%  Strahovice 507 1,72% 

Hlučín 2 114 7,16%  Sudice 943 3,19% 

Hněvošice 616 2,09%  Šilheřovice 2 165 7,33% 

Chlebičov 362 1,23%  Štěpánkovice 1 253 4,25% 

Chuchelná 767 2,60%  Třebom 951 3,22% 

Kobeřice 1 715 5,81%  Velké Hoštice 1 005 3,40% 

Kozmice 1 087 3,68%  Vřesina 689 2,33% 

Kravaře 1 937 6,56%  Závada 527 1,79% 

Ludgeřovice 1 082 3,67%     

Hlučínsko celkem   29 517 100,00% 

Okres Opava (mimo město Opava)   103 551  

% rozloha Hlučínska v okrese Opava 
(mimo město Opava) 

  28,50 %  

Zdroj:Český statistický úřad, databáze Městské a obecní statistiky 
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Tab. 2.2  Počet obyvatel Hlučínska a jeho obcí (k 31. 12 2007) Aktualizace k 1. 1. 2012 

Obec Obyvatel tj. % MH k 1.1.2012 tj. % Muži Ženy 

Bělá 693 1,06% 679 1,02% 335 358 

Bohuslavice 1 607 2,45% 1 657 2,50% 802 805 

Bolatice 4 272 6,52% 4 419 6,66% 2 082 2 190 

Darkovice 1 260 1,92% 1 297 1,95% 607 653 

Dolní Benešov 4 203 6,41% 4 234 6,38% 2 077 2 126 

Hať 2 539 3,87% 2 583 3,89% 1 224 1 315 

Hlučín 14 232 21,71% 14 242 21,47% 6 915 7 317 

Hněvošice 1 013 1,54% 1 021 1,54% 491 522 

Chlebičov 1 075 1,64% 1 111 1,67% 515 560 

Chuchelná 1 313 2,00% 1 270 1,91% 626 687 

Kobeřice 3 224 4,92% 3 310 4,99% 1 624 1 600 

Kozmice 1 793 2,73% 1 832 2,76% 866 927 

Kravaře 6 821 10,40% 6 774 10,21% 3 371 3 450 

Ludgeřovice 4 683 7,14% 4 727 7,13% 2 320 2 363 

Markvartovice 1 840 2,81% 1 893 2,85% 909 931 

Oldřišov 1 317 2,01% 1 343 2,02% 639 678 

Píšť 2 090 3,19% 2 124 3,20% 1 034 1 056 

Rohov 631 0,96% 618 0,93% 310 321 

Služovice 803 1,22% 813 1,23% 402 401 

Strahovice 901 1,37% 922 1,39% 444 457 

Sudice 669 1,02% 664 1,00% 335 334 

Šilheřovice 1 587 2,42% 1 593 2,40% 778 809 

Štěpánkovice 3 099 4,73% 3 145 4,74% 1 498 1 601 

Třebom 216 0,33% 224 0,34% 122 94 

Velké Hoštice 1 752 2,67% 1 756 2,65% 829 923 

Vřesina 1 359 2,07% 1 501 2,26% 663 696 

Závada 583 0,89% 579 0,87% 279 304 

Hlučínsko 65 575 100,00% 66331 100,00% 32 097 33 478 

Okres Opava (mimo 
město Opava) 

117 897  119328  58 075 59 822 

% obyvatel Hlučínska 
z okresu Opava (mimo 
město Opava) 

55,62 %  
 

55,58 % 
 

55,27 % 55,96 % 

Zdroj:Český statistický úřad 

Z uvedených tabulek vyplývá, že na území, které zaujímá 28,50 % plochy okresu Opava (mimo město 
Opava) žije 55,62 % obyvatelstva. To znamená velkou hustotu obyvatelstva – 222 obyvatel/km² na 
území MAS Hlučínsko oproti 114 obyvatelům/ km² zbylého okresu Opava (mimo město Opava). 
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3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS  

Zpracování SPL MAS Hlučínsko bylo kombinací komunitního a expertního přístupu.  

Dne 27.10. 2006 byla založena MAS Hlučínsko, o.s., jejímiž členy jsou jak  veřejné, tak soukromé 
subjekty. Impulsem pro jejich členství byl zejména zájem o rozvoj území Hlučínska a nové možnosti 
navazování partnerství inovační metodou LEADER.  

Při přípravě SPL MAS Hlučínsko se vycházelo z již zpracované strategie rozvoje mikroregionů 
Hlučínska, které geograficky pokrývá území MAS Hlučínsko. Tato strategie byla zpracována v r. 2000 
a aktualizována v roce 2002. Poslední aktualizaci provedla firma RPIC-ViP v červenci 2007. 
Vzhledem k povaze takového dokumentu má strategie rozvoje Hlučínska širší záměr než samotný SPL 
MAS Hlučínsko, nicméně SPL vychází z jeho priorit aplikovatelných pro strategický plán Leader. 

Hlavními koordinátory prací na strategických dokumentech MAS Hlučínsko byli Ing. Josef Teuer 
(předseda MAS, Hoštická, a.s., zástupce soukromé sféry) a p. Daniel Procházka (1. místopředseda 
MAS, starosta obce Rohov, zástupce veřejného sektoru).  

MAS Hlučínsko vybralo pro přípravu a realizaci prací na strategii MAS Hlučínsko a komunikaci 
s partnery a veřejnosti  manažera, kterým byla na konci roku 2007 jmenována Dagmar Quisková. 
Manažer vede jednání pracovních skupin a komisí vytvořených pro definování cílů MAS Hlučínsko, 
formulování jednotlivých fichí / opatření, které jsou součástí SPL.  

Byly ustanoveny pracovní skupiny, jejichž členové oponovali jednak zpracované analytické podklady 
a jednak připravovali strategické, organizační a administrativní postupy, které jsou klíčovou částí 
strategického plánu MAS Hlučínsko. Na schůzkách jak programového výboru tak pracovních skupin 
byly prohloubeny principy partnerství MAS Hlučínsko a byly reflektovány zájmy jak veřejného tak 
soukromého sektoru při formulování priorit dalšího rozvoje území. 

V prosinci 2007 byly ustanoveny následující komise a pracovní skupiny, které se pravidelně scházejí 
k formulování cílů, opatření a postupů pro realizaci SPL: 

- pracovní komise pro přípravu a tvorbu SPL (analýza území, SWOT analýza, fiche) 

- komise pro přípravu administrativních postupů MAS Hlučínsko 

- komise pro zapojení žen, která byla později sloučena s komisí pro zapojení mladých lidí   

- (komise pro zapojení mladých lidí)  

- komise pro zapojení zemědělců  

Pro zpracování dílčích podkladů byla vybrána společnost RPIC-ViP, s.r.o. (Výstavní 8, 709 00 
Ostrava, IČO 25826051, kontaktní osoba Marek Gavenda, tel. 596611953),  která pro MAS Hlučínsko 
pracuje na základě smlouvy o dílo. Firma  připravovala podklady pro jednání členů MAS, resp. členů 
programového výboru MAS zejména v analytické části zpracování SPL. 

Pro vytvoření  analýzy bylo provedeno dotazníkové šetření napříč celým územím, na kterém působí 
MAS Hlučínsko. Na základě vytvořené analýzy území a SWOT analýzy byly ustaveny základy 
k fichím (nalezení společné cesty formou brainstormingu), které jsou prioritou pro trvalý rozvoj území 
MAS Hlučínska. Komise pro SPL fiche rozpracovala do přesné podoby a tyto byly připomínkovány 
všemi členy.  

Se členy, občany i se starosty obcí na území působnosti MAS Hlučínsko probíhaly průběžně 
konzultace o zpracovávání SPL. Společnými silami byla zpracována konečná podoba loga sdružení a 
motto pro období 2007-2013. 

Konečná podoba SPL byla předložena ke schválení Programovému výboru a poté i členské schůzi. 
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4.  ANALÝZA ÚZEMÍ MAS  

4.1    Hodnocení území 

     Území MAS Hlučínska se rozprostírá na severovýchodě České republiky, na území Slezska. 
Přirozenou hranici tvoří na jihu řeka Opava, na severu hranice s Polskem a západní a východní hranici 
vymezují města Opava a Ostrava. Hlučínsko představuje co do rozlohy zhruba 26% území okresu 
Opava a 5,4% území Moravskoslezského kraje (zdroj:Český statistický úřad). 

     Hlučínsko je charakterizováno specifickým historickým i národnostním vývojem, který se utvářel 
po dobu několika staletí.  Až do r. 1742 bylo součástí zemí koruny české; po rakousko-pruských 
válkách a následném podepsání vratislavského míru bylo Hlučínsko spolu s dalším dotčeným územím 
Slezska postoupeno Prusku. Tato událost měla na následný historický, národnostní i lingvistický vývoj 
regionu velký vliv. Po ukončení I. světové války bylo území Hlučínska, respektive jižní část 
původního ratibořského okresu, rozhodnutím Pařížské mírové konference přiznáno Československu, 
jehož součástí se stalo v únoru 1920. I když zhruba 90% obyvatel tohoto území tvořili etnicky Češi, 
následkem dlouhodobého vývoje se tato oblast stala mezi válkami  zázemím německých politických 
stran. V r. 1938 bylo území přičleněno k německé říši. Od r. 1945 je Hlučínsko opět součástí českých 
zemí, přesto zůstává specifickým národnostním a kulturním fenoménem. Historicky k území 
Hlučínska přináleží rovněž 5 obcí, které jsou v současné době městskými částmi Ostravy - Koblov, 
Antošovice, Lhotka, Petřkovice a  Hošťálkovice, a rovněž Malé Hoštice, které jsou nyní součástí 
města Opavy.  

V  MAS Hlučínsko je zastoupeno 27 obcí Hlučínska prostřednictvím dvou mikreregionů. 

     Na území MAS Hlučínsko žije přes 65 tisíc obyvatel, což představuje 36,2% obyvatelstva okresu 
Opava a 5,2% populace Moravskoslezského kraje. Na území MAS Hlučínsko se nacházejí 3 města 
(Hlučín, Kravaře a Dolní Benešov) a největšími obcemi jsou Ludgeřovice, Bolatice, Štěpánkovice a 
Kobeřice (zdroj:Český statistický úřad). 

     Na  Hlučínsku existují příznivé podmínky pro intenzivní zemědělství. Území má nadprůměrný 
podíl zemědělské půdy o vysoké bonitě, která je  intenzivně využívána.  Většina půdy se nachází 
v řepařském výrobním typu a je zde vysoké procento zornění, což způsobuje nižší ekologickou územní 
a erozní stabilitu.  Stále výrazněji se prosazuje pěstování technických plodin. Velkou devízou  pro 
zemědělské podnikatele se jeví zpracování vlastní výroby s využitím značky podložené na historickém 
podkladu regionu. 

Tab. 4.1  Půdní fond 2007 - relativn ě (%) 

Obec Zem ědělská  
v tom 

Lesní Vodní Zastav ěná Ostatní 
orná zahrady  ovocné 

sady 
travní  

porosty  

Hlučínsko 70,8% 61,2% 3,0% 0,1% 6,6% 17,2% 1,7% 2,8% 7,5% 

Zdroj: ČSÚ, databáze Městské a obecní statistiky 

 

 

     Na území MAS Hlučínsko dochází v dlouhodobém trendu ke zvyšování věkového průměru a 
podílu starší generace. Tyto problémy se pochopitelně odráží  ve zvyšujících se potřebách změn 
v sociálním systému, zdravotnictví a rovněž ubytování. Věková struktura má i nepřímý dopad ve 
vzdělanosti obyvatelstva (viz tabulku a graf „lidské zdroje“). 

 

  

 



9 

 

Tab.4.2  Složení obyvatel okresu podle věku (2007) 

Věk Počet obyvatel Podíl (%) 

0-14 11 344 17,3% 

15-59 42 427 64,7% 

60+ 11 804 18,1% 

Celkem 65 575 100,0% 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2007 

Graf č. 1  Věková struktura Hlu čínska 

64,7%

18,1% 17,3%

0-14 15-59 60+
 

 

     Turistický a rekreační potenciál Hlučínska je, zejména díky svému umístění, především v 
krátkodobé příměstské rekreaci. Hlučínsko je pověstné vysokou úrovní vzhledu obcí a měst a snahou 
obyvatel a veřejné správy na jejich dalším zlepšování. Na základě vlastního provedeného průzkumu 
byla zjištěna jedna ze slabých stránek Hlučínska z hlediska turistiky, a tou je nedostatek ubytovacích 
možností rodinného typu.  Budování nových ubytovacích kapacit je pochopitelně závislé na záměrech 
soukromých investorů a řídí se poptávkou. Na druhou stranu zde není většinou rozvinuto ani  
ubytování v soukromí.  

     Díky soudružnosti regionu se uchovala řada kulturních památek, některé z nich i v horším 
technickém stavu, ale i přesto mohou nabídnout návštěvníkům návrat do historie Slezska (např.zámky 
v Kravařích, Dolním Benešově, Hlučín, opevnění z druhé světové války, dobové statky ve Velkých 
Hošticích, atd.). 

Tab. 4.3  Kapacita ubytovacích zařízení na Hlučínsku 

Region celkem ( 2007)  Maximální počet pokojů a ubytovacích míst Maximální počet pokojů a ubytovacích míst 
k 31. 12.2010 

Hlučínsko  230 pokojů 161 pokojů 

Okres Opava celkem  1550 pokojů 999 pokojů 

Město Opava  360 pokojů 242 pokojů 

Okres mimo m. Opava  1190 pokojů 757 pokojů 

% Hlučínska z okresu 
mimo m. Opava  19,3 % 21,3 % 

Zdroj: ČSÚ, databáze Městské a obecní statistiky 

Podrobný rozpis ubytovacích míst lze najít v ISÚ regionu Hlučínsko. 
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    Vedle kulturních památek jsou k dispozici i sportovní areály (např. golfový v Šilheřovicích, vodní 
areál v Hlučíně a další). 

       Nízká členitost území umožnila vybudování husté sítě cyklotras včetně mezinárodních česko-
polských. Co však v oblasti stále chybí, je dostatek pěších stezek (včetně půjčoven sportovního 
vybavení) a hlavně hippostezek, které by vedly k širšímu rozmachu agroturistiky s využitím např. 
vysokého potenciálu rozvíjejícího se Hřebčína Albertovec.   

    

Hřebčín Albertovec    foto: Petr Quisek 

 

Hlavní důvody výběru území: 

- území MAS Hlučínsko je jednoznačně geograficky vymezeno (hranice viz výše) 

- území MAS má specifický historický a národnostní vývoj 

- pojem „Hlučínsko“ je stabilním názvem historicky jasně definovaného území a je tak 
vnímáno i obyvatelstvem mimo vlastní území Hlučínska (v Moravskoslezském kraji je takto 
vymezeně vnímáno jen několik málo území jako např. Těšínsko nebo Lašsko) 

- na území MAS Hlučínska již dlouhodobě a aktivně působí Sdružení obcí Hlučínska, které 
koordinuje hlavní rozvojové směry území 

- území spojuje podobný hospodářský vývoj, který je dán jeho začleněním mezi průmyslovou 
část Ostravska na východě a převážně rurální část východní části Moravskoslezského kraje 

 

Hlavní styčné charakteristiky 

- rozšířená zemědělská prvovýroba (převážně vysoká bonita půdy) 

- nižší členitost území v blízkosti průmyslových aglomerací (vhodné pro příměstskou 
rekreační turistiku) 

- pospolitost venkovského obyvatelstva daná historickým a sociálně kulturním vývojem 

- nižší příležitosti vysoce kvalifikované práce (odchod mladých lidí za prací, stárnutí 
obyvatelstva) 
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- vzájemné porozumění v pohraničí (dlouhodobá česko-polská provázanost) 

- vlastní nářečí a lidové tradice 

 

 

Rozdíly a zvláštnosti oproti ostatním územím v Moravskoslezském kraji: 

- území MAS Hlučínsko se na rozdíl od jeho sousedících částí vyznačuje stabilním a 
v dlouhodobém historickém horizontu původním obyvatelstvem (historické dokumenty) 

- na území jsou silné kulturní a spolkové tradice, které  si zachovávají  svůj původní ráz a jsou 
nadále udržovány (např. karmaše, odpusty) 

- na území se dlouhodobě udržují tradiční řemesla (např. kovářství, cukrářství) 

- převažující počet malých firem ve zpracovatelském průmyslu a v zemědělství (viz tabulku 
4.8) 

        -     je zde 32 % samostatné ekonomické aktivity obyvatel z celého okresu Opava 

Tab. 4.4   Počet podnikajících fyzických osob 

Okres Opava Město Opava Okres mimo město Hlučínsko % z okresu mimo 
Opavu 

29 770 10 171 19 599 9 572 48,8 % 

Zdroj: ČSÚ 

Přes 90% registrovaných subjektů v obcích Hlučínska jsou z hlediska právní formy fyzickými 
osobami, což je o něco větší podíl než v okrese Opava. Naopak výrazně nižší než okresní průměr je 
podíl právnických osob. Téměř 87% registrovaných subjektů na Hlučínsku tvoří OSVČ (Zdroj: ČSÚ, 
databáze Městské a obecní statistiky). 

 

 

4.2  Zdroje území pro realizaci SPL 

 

Lidské zdroje 

Na území obcí s působností MAS Hlučínsko žije přes 65 tisíc obyvatel. Z velké části se jedná o 
dlouhodobě stabilizované osídlení s původním obyvatelstvem, které je dlouhodobě srostlé s regionem. 
Některé – zejména menší obce v severní a severovýchodní části území – jsou ohroženy úbytkem 
obyvatel, především přirozenou migrací a vyšším podílem staršího a ekonomicky neaktivního 
obyvatelstva (viz tabulku 4.2). Na území MAS Hlučínsko je v porovnání s jinými částmi 
Moravskoslezského kraje zřejmá vyšší samostatná ekonomická aktivita, zejména v malých firmách a 
OSVČ. Hlučínsko si dlouhodobě zakládá na udržované spolkové činnosti a obnovování tradičních 
řemesel (cukrářství, kovářství, ruční práce) 

Co se týče struktury vzdělanosti, můžeme vycházet pouze z údajů SLBD 2001. Podle nich byla 
struktura vzdělanosti na Hlučínsku, srovnáme-li podíl středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných 
obyvatel, nižší než v okrese Opava. V rámci území MAS Hlučínska vykazovaly vyšší míru vzdělanosti 
obyvatelstva zejména obce Dolní Benešov, Ludgeřovice, Velké Hoštice a Hlučín, na druhé straně nižší 
míru vzdělanosti vykazovaly obce Rohov a Závada. 

Podrobnější srovnání s celým okresem Opava lze nalézt v ISÚ Hlučínska. 
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Tab. 4.5 % zastoupení obyvatel obcí Hlučínska podle vzdělání (2001)  k okresu Opava 

 bez 
vzdělání 

zákl. vč. 
neukonč. 

vyučení a 
stř. odb. 
bez mat. 

úplné 
střední s 

maturitou  

vyšší 
odborné a 
nástavbové 

VŠ nezjištěno 

Hlučínsko 0,7% 28,6% 43,9% 19,2% 2,1% 4,6% 1,0% 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 

 

 

 

Graf č. 2 Struktura vzdělanosti na Hlučínsku 

28,6%

43,9%

19,2%

2,1%
4,6% 1,0% 0,7%

bez vzdělání základní vč. neukonč. vyučení a stř. odb. bez mat.

úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské

nezjištěno
 

 

Území MAS Hlučínsko  má ve srovnání s okresem Opava mírně nižší míru nezaměstnanosti: 

Tab. 4.6  Vývoj míra nezaměstnanosti na území MAS Hlučínsko 

Obec EAO 
Dosažitelní uchazeči Míra nezaměstnanosti   

12/2005 12/2006 12/2007 12/2005 12/2006 12/2007 12/2010  

        Kravaře Hlučín 

Hlučínsko * 31 751 3 820 3 380 2 656 12,0% 10,6% 8,4% 14,5 % 10,2 % 

okres Opava     11,5% 10,4% 8,5% 11,36 %  

MS kraj     14,2% 12,6% 9,6% 12,36 %  

Zdroj: MPSV ČR, ČSÚ 

Na území Hlučínska se vyskytují rozdíly v nezaměstnanosti, obecně je vyšší míra nezaměstnanosti 
v západní a severozápadní části regionu. Pro menší obce, které jsou lokalizovány dále od větších 
center, se projevuje problém s dojížděním občanů za prací veřejnou dopravou. 
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Dlouhodobé dodržování tradic a místních zvyků a jejich předávání mladší generací jsou velkými 
možnostmi nejen pro rozvoj cestovního ruchu, ale i pro jiné oblasti podnikání. Zároveň jsou velkou 
devízou pro růst přidané hodnoty celého území. 

Velkým zdrojovým potenciálem jsou obyvatelé, kteří přicházejí žít na venkov z měst. Prostřednictvím 
představitelů obcí lze vytipovávat možné spolupracovníky pro MAS Hlučínsko. 

 

Finanční zdroje 

     Na území Hlučínska bylo realizováno již velké množství projektů, které využívají projektový 
přístup a možnosti podpory z dotačních titulů.  

Tab. 4.7 Suma projektů za vybrané programy spolufinancované EU pro rozvoj 
venkovských oblastí (Sapard + SROP + InterregIIIA) 

 Projektů Dotace 

Celkem projekty v obcích Hlučínska 16 38 340 

Zdroj: Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

 

Tab. 4.7/1 Projekty realizované a projekty v realizaci na Hlučínsku dle údajů Regionální rady 
RS Moravskoslezsko, MAS Hlučínsko (2008-2011) 

 Zveřejněné projekty 2007-
2011 

Alokovaná částka 

RR RS Moravskoslezsko 30 212 028 830 

PRV, IV.1.2. 31 22 732 449 

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. MAS Hlučínsko 

    Významný ekonomický potenciál území spočívá v jeho lokalizaci a rozložení obyvatelstva, 
vysokém podílu zemědělské půdy a rozvoje kapacit pro zpracování místní zemědělské produkce. Díky 
vyvážení ekonomických činností a vyšší samostatnou podnikatelskou aktivitou obyvatel není území 
MAS Hlučínsko postiženo přetrvávajícími problémy restrukturalizace ani extrémně vysokou 
nezaměstnaností při srovnání k  opavskému okresu a  Moravskoslezskému kraji. 

Hospodářské zdroje 

      Hlučínsko se podílí zhruba 33% na celkovém počtu registrovaných subjektů v okrese Opava. 
V přepočtu na 100 obyvatel, respektive 100 ekonomicky aktivních obyvatel, je tento počet ve srovnání 
s průměrem v okrese Opava nižší. Tento fakt je způsoben jednak dojížděním velké části pracovní síly 
do ostravských  (zejména z Hlučína a Ludgeřovic) a opavských podniků (zejména z Kravař). Zástupce  
velkých průmyslových firem jsou na Hlučínsku MSA Dolní Benešov a Lanex Bolatice. 

Rozdělení průmyslových subjektů dle oborů: 

- kovové konstrukce a kovodělné výrobky (25% firem ze zpracovatelského průmyslu) 

- dřevařský průmysl a výroba nábytku (23% firem ze zpracovatelského průmyslu) 

- výroba elektrických strojů a zařízení (18% firem ze zpracovatelského průmyslu) 

- oděvní a textilní výroba (15% firem ze zpracovatelského průmyslu) 

Stavebnictví je tradičním, na Hlučínsku silně zastoupeným oborem. Převažují zejména malé firmy a 
osoby samostatně výdělečně činné (viz tabulku 4.4.) 



14 

 

Tab. 4.8  Počet subjektů v obcích Hlučínska (2007) 

Obec 
Subjektů 
celkem 

 
Zemědělstv
í, lesnictví, 

rybolov 
Průmysl Staveb. Doprava a 

spoje 
 

Hlučínsko 11 635 594 2 032 2 303 352 

Okres Opava 34 953 2 301 5 152 5 128 1 117 
% k okresu 33,3 % 25,8 % 39,4 % 44,9 % 31,5 % 

Zdroj: ČSÚ, databáze Městské a obecní statistiky  

 

 

Zemědělství, lesnictví a rybolov je zastoupen 25 % z registrovaných subjektů, přičemž z toho je 269 
SHR (soukromě hospodařících rolníků) a 154 fyzických osob, tj. celkem 423 malých firem a FO 
(71,2% z celkem podnikajících v tomto oboru). (Zdroj: Český statistický úřad). S přihlédnutím 
k velkému zastoupení SHR a FO je stále velké rezerva v modernizaci technologií, protože řada 
zemědělců dosud pro zvýšení své konkurenceschopnosti nenašla vhodné finanční zdroje.  
Synergickým efektem pro tyto podnikatele by mělo být uzavírání partnerství při zpracování vlastní 
produkce a budování  značky, postavené na historických dokumentech regionu. 

     Diverzifikace zemědělské činnosti, která stále zůstává tradičním podnikáním na území MAS 
Hlučínsko, směrem k venkovské turistice jako pobytové turistice na venkově, by měla být důležitým 
zdrojem hospodářského růstu a trvale udržitelným rozvojem celého území. 

 

Atraktivity území 

Území MAS Hlučínsko je charakteristické kombinací zpracovatelského průmyslu a zemědělství. Na 
území se nachází několik významných lokalit přírodních rezervací a přírodních památek, historických 
stavebních památek (zámky, kostely, parky) a památek military historie (např. opevnění z II. světové 
války). To vše je hodnotný kapitál pro trvale udržitelný rozvoj celého území ve všech oblastech. 

   Na území MAS Hlučínsko se nacházejí rovněž chráněná území: 

Tab. 4.8  Výměry chráněných území na Hlučínsku 

Území Výměra 

Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic I 8,04 ha 
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic II 7,69 ha 
Přírodní rezervace Dařenec 32,94 ha 
Přírodní rezervace Hněvošický háj 67,71 ha 
Přírodní památka Hranečník 4,93 ha 
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky 375,70 ha 
CELKEM 497,01 ha 

Zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

     Území s působností MAS Hlučínsko je  velice málo zalesněno – přibližně jen 17% jeho teritoria je 
pokryto lesy (např. v okrese Opava je to 28% a v celém Moravskoslezském kraji 35%). Na území se 
nachází i několik rybníků, zejména v okolí Dolního Benešova (je zde největší rybník v okrese Opava - 
Nezmar), Bohuslavic a Chuchelné. Rybníkářství, kromě ekonomických efektů a možnosti trávení 
volného času, přináší i rozvoj turistiky (např. návštěvy  rybářských bašt).  Kromě rybníků se na daném 
území nacházejí také velké vodní plochy na místě bývalých štěrkoven, které jsou využívány pro vodní 
sporty a rekreaci. 
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 Hlučínské jezero  Foto:Petr Quisek 

   I přes velkou část území, která je intenzivně zemědělsky využívána, a nízkého podílu zalesnění, 
které vnáší do využití rekreačního potenciálu určité limity, lze nabídnout turisticky atraktivní lokality, 
které mohou být doplněny rekreačně- sportovními a kulturními atrakcemi. Snadná dostupnost 
z velkých měst (Ostrava, Opava), nižší členitost území, četnost cyklostezek – to vše nabízí ideální 
trávení volnočasových aktivit napříč generacemi. A Hlučínsko je pověstné vysokou úrovní vzhledu 
obcí a měst a snahou obyvatel a veřejné správy na jejich dalším zlepšování.  

 

5. SWOT ANALÝZA 

5.1 Vymezení SWOT analýzy 

 

Silné stránky: 

1) Vysoký podíl zemědělského podnikání – dobré přírodní podmínky pro intenzivní zemědělství  

2) Pospolitost venkovského obyvatelstva – sociálně-historický a kulturní vývoj 

3) Poloha a členitost regionu – v blízkosti dvou velkých aglomerací (Ostrava, Opava), nižší 

členitost území umožňuje využití cyklostezek i pro méně zdatné turisty (rodiny s dětmi, 
senioři), v zimě lyžařské běžecké tratě, pěší stezky 

4) Četnost sportovních a sportovišť – existují v každé obci, stávající a rozvíjející se centra 
nabízející široké spektrum sportovně-rekreačního využití (areál Hlučínského jezera, areál 
Buly arény, Hřebčín Albertovec) 

5) Zajímavosti a atraktivity v obci – historické kulturní objekty (zámky, kostely, parky), objekty 
military historie (bunkry, opevnění) 

6) Kulturní tradice – udržování tradic, rozšiřování tradičních řemesel seniory, vybavené veřejné 
knihovny, pořádání společensko-kulturních akcí 

7) Přeshraniční spolupráce – dlouholetá spolupráce ve všech oblastech s polskými sousedy v  
slezském a opolském vojvodství 
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Slabé stránky: 

1) Chybějící modernizace strojního a technického vybavení v zemědělství – nedostatečné 
finanční zdroje na nákup techniky, chybějící zpracování vlastní produkce 

2) Nižší počet vysoce kvalifikované práce – převážně zemědělský a stavební podnikatelský 
sektor, malá prestiž podnikání v zemědělství,  odchod vysoce kvalifikovaných pracovníků 
z regionu za dalšími možnostmi profesního růstu, snížená inovativnost procesů 

3) Méně pracovních příležitostí v místě bydliště – značná vyjížďka obyvatel za prací 

4) Nedostatečná zázemí pro krátkodobou rekreační turistiku – chybí: ubytovací a stravovací 
kapacity, dostatek veřejně přístupných sportovišť, půjčovny sportovního vybavení. 
Nedokonalý povrch pěších stezek, chybějící dovybavenost sportovišť 

5) Nedostatečné lidské zdroje – nižší vzdělanost a stárnutí obyvatelstva nepokrývá požadavek 
na poskytování turistických služeb v požadované  kvalitě 

6) Nedostatečně udržované kulturně-historické objekty – chybí finance na údržbu menších 
kulturně-historických památek 

 

 

Příležitosti: 

1) Modernizace stávající zemědělské  techniky a strojního vybavení – zvýšení produktivity 
práce, zvýšení prestiže práce v zemědělství, rozvoj  zpracovatelského průmyslu  (dnešní 
trend je spojený s rostoucím zájmem o zdravý životní styl,  bezpečné potraviny a výrobky 
zdravé výživy), výroba místních specialit 

2) Rozvoj agroturistiky – diverzifikace zemědělské činnosti (současný životní styl se vrací ke 
spojení s přírodou) 

3) Rozvoj komunitních škol – zvyšování kvalifikace obyvatelstva, možnost profesního růstu, 
zvýšení angažovanosti obyvatelstva o zapojení do rozvoje cestovního ruchu a služeb s ním 
spojených 

4) Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb – stanovení priorit v této oblasti, realizace 
příslušných projektů po shodě zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb 

5) Čerpání dotací z fondů EU – získání financí pro rozvoj ubytovacích a stravovacích kapacit, 
rozvoj cyklostezek a pěších stezek, Operační program přeshraniční spolupráce (zachování 
tradic Slezska, rozvoj společných sportovních a kulturních aktivit) s polským regionem 

6) Využití historických pramenů – ve spolupráci s občanským sdružením Matice slezská 
podpora známých historických osobností regionu a jejich přínos nebo dílo, rozšiřovat 
povědomí občanů o důležitých událostech ovlivňující dějiny slezského regionu 

7) Budování víceúčelových sportovišť – nabídka alternativního využití volnočasové aktivity 
příměstské turistiky  

8) Propagace a prezentace regionu – účast na prezentačních akcích v ČR i zahraničí, spolupráce 
s Moravskoslezským krajem, Euroregionem Silesia, polským partnerem 
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Hrozby: 

1) Nekoncepčnost zemědělské politiky – nestabilita cen, finanční nejistota,  nesystematičnost, 
dotační politika 

2) Nedostatek osob se zájmem o činnost v agroturistice – komplikované procedury, obtíže 
v získávání prostředků, nedořešené majetkové vztahy k půdě 

3) Stárnutí obyvatelstva – omezení lidských zdrojů, rostoucí potřeba a náročnost sociálních 
služeb a jejich nesnadná realizace zejména v malých a odlehlejších obcích, odchod mladých 
lidí za vyššími výdělky, kariérou, pracovními možnostmi 

4) Zdlouhavost budování turistické infrastruktury – může znamenat pomalou ztrátu zájmu 
turistů o region (při chybějících službách) 

5) Slabá připravenost projektů – nekvalitní projekty,  problémy s předfinancováním při čerpání 
dotací z EU, problémy s údržbou a rekonstrukcí památek, sportovišť  

6) Nedostatečná propagace – nedostatek financí na propagační materiály, malá inovativnost 
v propagačních materiálech, nedostatečná aktualizace internetových stránek 

7) Nedostatek lidských zdrojů – ztráta zájmu o organizaci sportovních a kulturně-společenských 
akcí, oslabení společenské aktivity, stárnutí obyvatelstva, neefektivnost využití sportovišť a 
historických objektů,  ztráta zájmu o věci veřejné 

 

 

  5.2 Metodika SWOT analýzy 

     Základní SWOT analýza území MAS Hlučínska byla zpracována na jednání členů MAS na jaře 
2007. Vycházela z analýzy území zpracované v ISÚ tj. primárně z dostupných regionálních 
statistik (zejména v oblasti ekonomiky, lidských zdrojů a životního prostředí) a existujících studií 
(oblast dopravy a infrastruktury). Na základě zpracovaného Strategického rozvoje území a těchto 
analytických podkladů proběhly 2 schůzky členů MAS a zástupců obcí, které mají svou působnost 
na území MAS, kde formou moderovaného brainstormingu byly vytyčeny základy pro SWOT 
analýzu.  

     Po zpracování analýzy území pro SPL vyvstaly základní společné problémy regionu a byly 
zformovány do primární SWOT analýzy. Bylo provedeno dotazníkové šetření napříč sektory 
(veřejný, podnikatelský, NNO) ohledně plánovaného rozvoje a dalších aktivit v letech 2008 – 
2013. Po vyhodnocení šetření komise pro SPL doporučila pro upřesnění vytyčení strategie a 
následných opatření rozpracovat primární analýzu do jednotlivých okruhů.  

Okruhy jsou 4 -   

1. Modernizace zemědělství 

2. Revitalizace obce 

3. Cestovní ruch  

4. Kultura a sport 
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Po rozpracování jednotlivých okruhů proběhlo připomínkování napříč územím, včetně zdůvodnění 
jednotlivých bodů. 

Z  okruhů jsou patrné priority rozvoje, jakož i následné rozvržení finančního plánu. Jasné 
stanovení fichí navrhla komise SPL a návrh byl předložen na členské schůzi. Na členské schůzi 
bylo provedeno závěrečné připomínkování všemi členy a schválení celkové podoby SWOT 
analýzy. 

 

6. STRATEGIE 

 

6.1.Priority a cíle 

     Na základě analýzy území a SWOT analýzy bylo rozhodnuto, že strategie MAS Hlučínsko bude 
postavena na 5 prioritách. První 4 priority působí jako věcné předměty podpory, pátá priorita – 
vzdělávání se prolíná všemi ostatními a slouží jako nástroj pro dosažení trvalého rozvoje území: 

1. Modernizace zemědělství a rozvoj zpracování místní zemědělské produkce 

2. Revitalizace obcí – obnova a rozvoj obcí a místních komunikací 

3. Podpora cestovního ruchu – víkendová, rekreační příměstská a rodinná turistika, sport 

4. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 

5. Vzdělávání 

Stanovení cílů jednotlivých priorit: 

1. Modernizace zemědělství:  

- Zvýšit konkurenceschopnost zemědělských podnikatelů na území MAS Hlučínsko 

- Umožnit technologickou připravenost zemědělských podnikatelů pro zpracování  

vlastní produkce a budování vlastní značky 

- Zvýšit diverzifikaci zemědělských subjektů a zvýšit procento jejich příjmů z jiných než 
zemědělských aktivit, a to souvisí s následujícím: 

- Zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích zařízení pro účely rozvoje agroturistiky na území MAS 
Hlučínsko 

 

2. Revitalizace obcí 

- Zlepšit estetický vzhled a stav veřejných prostranství v obcích a zvýšit jejich využití jako 
míst setkávání pro občany a návštěvníky obcí 

- Zlepšit materiálně technické a prostorové podmínky pro zajištění vyšší dostupnosti 
veřejných služeb 
 

3. Podpora cestovního ruchu 
 
- Zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích a stravovacích zařízení  
- Zvýšit počet nově poskytovaných veřejných služeb v obcích  
- Zvýšit veřejnou dostupnost sportovišť a vybudovat půjčovny sportovních potřeb, zvýšit 

jejich propagaci 
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- Rozšiřovat propagaci o kulturně-sportovních akcích a o celém regionu nejen na českém 
území, ale i v zahraničí 

 
 

4. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
 
- Zlepšit technický stav prostor a objektů, které jsou nedílnou součástí kulturního dědictví 

a zvýšit míru jejich využívání ve prospěch obyvatel a návštěvníků 
- Zvýšit podvědomí o přelomových historických událostech a osobnostech 
- Rozšiřovat a udržovat tradiční řemesla a místní lidové tradice a zvyky 

 
 
 

5. Vzdělávání 
 

- Otevřít výchovně vzdělávací zařízení veřejnosti a provozovat je na principech platných 
pro „komunitní školy“ 

- Zvyšovat prostorovou základnu pro rozvoj lidských zdrojů na území MAS Hlučínsko 
- Zvýšit možnost celoživotního vzdělávání a zamezit odchodu mladých lidí z regionu a 

omezit snížení zájmu staršího obyvatelstva o dění na území MAS 
- Zvýšit možnosti seberealizace 
- Zvýšit kvalitu nabízených služeb v turistickém ruchu 

 
Tyto stanovené priority a cíle se promítly do vytváření fichí. Fiche jsou stanoveny tak, aby pokryly 
požadavky podnikatelského, veřejné i neziskového sektoru pro ekonomický a kulturní rozvoj a 
přispěly ke zvýšení kvality života na venkově. 
 
 
 

Fiche: 

 Opatření Název    záměr 

1. I.1.1.1.  Modernizace zemědělských podniků 

2. I.1.3.1.  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

3. III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic   záměr a) 

4. III.3.1.  Vzdělávání a informace 

5. III.1.3.  Podpora cestovního ruchu záměr a) 

6. III.1.3.  Podpora cestovního ruchu záměr b) 

7. III.2.2.  Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkov 

8. III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
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6.2. Způsob dosahování cílů a priorit   

Pro dosahování cílů a priorit je důležitý správný výběr projektů. Je proto nutné adekvátní nastavení 
preferenčních kritérií u jednotlivých fichí. Široká spolupráce a způsob realizace projektu zaručuje 
udržitelnost a rozvoj a tyto aspekty jsou začleněny do preferenčních kritérií MAS. Výstupy projektů 
jsou zpracovány do monitoringu a hodnocení daných fichí. 

Pomocí vybraných opatření daných fichí a na základě sestavené tabulky podle příjemců dotací jsou 
předpokládané přínosy v oblastech: 

a) Zemědělství – modernizace zemědělství, díky modernizaci uvolnění částí pracovníků do 
oblasti agroturistiky, využití zemědělských brownfields, směřování k ekoprodukci, rozvoj 
zpracování místní zemědělské produkce a výroba místních specialit. 

b) Duchovní a materiální revitalizace obcí – zlepšení životního prostředí v obcích díky osázení 
zeleně a její údržby, úpravy místních komunikací, obnova venkovního mobiliáře. Zlepšení 
životního prostředí zvýší atraktivitu bydlení v dané lokalitě. Zvýšení kapacity lidských zdrojů 
nově příchozími umožní zvýšit zájem o podnikání v dané lokalitě. Konečným dopadem bude 
celkové zvýšení kvality života. Nejdůležitějším bodem však zůstává šance na zastavení 
stárnutí obyvatelstva. Zapojením všech věkových skupin do rozvoje regionu snižovat 
generační rozdíly při náhledu na možnosti regionu a využít případný volný čas staršího 
obyvatelstva pro dobrovolnou práci. Využít zkušeností starší generace a případně je zapojit do 
dobrovolné práce (zvýšit pocit potřebnosti pro rozvoj daného regionu). 

c) Podpora cestovního ruchu – rozvoj venkovské turistiky, rozvoj turistických služeb, zvýšení 
atraktivity pro příměstskou rekreaci i rodinného typu, dostatek sportovního vyžití včetně 
rozšíření půjčoven sportovního vybavení. Spolupráce se sousedícím LGD v Opolském 
vojvodství zvýrazní slezskou historii a kulturu, umožní společné aktivity při rozvoji 
cestovního ruchu 

d) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví – uchovat pro budoucí generace památky Slezska, 
tradiční slezské řemesla, nářečí. Udržovat military historii jako memento, které by se již 
nemělo opakovat. Využívat zdrojů občanského sdružení Matice slezská pro obnovu 
historických pramenů. Využívat znalostí a dovedností starší generace pro udržení tradičních 
řemesel a zvyků. 

e) Vzdělávání – zvýšit možnosti seberealizace, podpořit rozvoj turistických služeb, diverzifikace 
zemědělské činnosti. Pro vlastní činnost MAS zapojit spolu s mladými lidmi i starší generaci a 
podpořit celoživotní vzdělávání. 

Při dosahování cílů je nutná spolupráce MAS Hlučínsko a Sdružení obcí Hlučínska, které již 
dlouhodobě koordinuje významnější projekty na území. Širší propojení veřejné sféry s podnikatelskou 
a neziskovou přinese nové možnosti trvale udržitelného rozvoje. 

 

 

 

 

Seznamy fichí, název opatření a příjemci jsou sestaveny v následující tabulce. 
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 záměr 

Zakládá 
veřejnou 
podporu 

Příjemce dotací 

ANO NE 
Obec 

PO 

Svazky 
obcí 

NNO 

Zájmová 
sdružení 

právnických 
osob 

Církve a 
jejich 

organizace 

Zem. 
podni-
katel 

FO/PO 

nezem. 
subjekty( 
F5,6- cest. 

ruch) 

Zem- výr. 
pro lidi, 

mikro malý 
a střední 
podnik 

Zem-výr. 
krmiv, 
mikro, 
malý a 
střední 
podnik 

1. I.1.1.1. Modernizace zem 
podniků 

 
X       X    

2. I.1.3.1. Přidávání hodnoty 
zemědělským a 
potravinářským 
produktům 

 
X         X X 

3. III.2.1.1. Obnova a rozvoj 
vesnic 

a)zlepšení dopr. a 
technické 
infrastruktury a 
vzhledu obcí 

 X X X X X X     

4. III.3.1. Vzdělávání a 
informace 

 
 X X X X       

5. III.1.3. Podpora cestovního 
ruchu 

a)  pěší trasy, 
vinařské stezky a 
hipppostezky 

 X X X X X  X X   

6. III.1.3. Podpora cestovního 
ruchu 

b) ubytování, sport 
X  X X X X X X X   

7. III.2.2. Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví 
venkova 

b)obnova a 
zhodnocování kult 
dědictví 

 X X X X X 
X 

 
 X   

8. III.2.1.2. Občanské vybavení 
a služby 

 
 X X X X X X     
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6.3.  Zapojení inovačních prvků 

Základním inovativním prvkem je uplatňování metody LEADER v celé oblasti. Přístup zapojení 
místních aktérů do přípravy a rozhodovacích procesů a principy partnerství veřejného a 
podnikatelského sektoru zvyšují absorpční kapacitu a razantně přispívají k trvale udržitelnému rozvoji 
celého území. 

Zemědělství – moderní technologie pro podnikání (automatizace a robotizace 3. tisíciletí) a 
ekoprodukce (ta se zatím na území MAS Hlučínska nevyskytuje).  

Branding – budování značky výrobků (produkce vlastních výrobků s označením (dosud jen lokálně 
v obcích) 

Revitalizace obcí – přenesení metody LEADER do práce obecních úřadů, zapojení místního 
obyvatelstva do rozhodovacích procesů 

Podpora cestovního ruchu – spolupráce s polskou LGD pro společný rozvoj cestovního ruchu a 
zvýšení turistického zázemí, společná propagace (internet) 

Uvedení na trh nových služeb, které odrážejí specifiku daného území 

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví – spolupráce s občanským sdružením Matice slezská, možnost 
využití propojení se Slezskou univerzitou, zapojení obyvatelstva do realizace projektů 

Vzdělávání – využití e-learningových kurzů (není dosud rozšířeno), zajištění zahraničních lektorů  

 

6.4.  Finanční plán 

Přiložená tabulka  ukazuje jakou alokaci si MAS v rámci svého SPL určila  na jednotlivé fiche 
vyhlašované v období 2009 – 2013.  Alokované částky na jednotlivé fiche jsou ve výši 100%, nejsou 
v nich zahrnuty  % na náklady MAS spojené s administrací a realizací SPL.  
Při stanovování % výše na jednotlivé fiche vycházela MAS Hlučínsko z následných úvah: 

1. I.1.1.1.Investicemi do modernizace zemědělství se zvýší  konkurenceschopnost zemědělských 
podnikatelů, uvolní se jejich pracovní nasazení ve vlastní zemědělské činnosti a mohou se 
orientovat směrem k agroturistice a jiné diverzifikační činnosti. Proto je značná % výše do 
zemědělských fichí.  

2. I.1.3.1. Teprve po investicích do technologií je možnost zpracovávat vlastní zemědělskou 
produkci a budování značky. Alokace do této fiche je ke konci období, v roce 2012 a 2013. 

3. III.2.1.1. Estetický vzhled obcí je nedílnou součástí pro rozvoj cestovního ruchu a trvale 
udržitelného rozvoje života v obcích. Proto je téměř stabilní % výše  této fiche. 

4. III.3.1. Vzdělávání má stabilní % výši po celou dobu realizace SPL, je vnímáno jako nástroj 
pro dosahování cílů ve všech vytyčených oblastech. 

5. III.1.3. Stabilní % výši má budování pěších stezek a hippostezek, výše alokace byla stanovena 
na základě vlastního šetření MAS mezi subjekty na území MAS Hlučínska. 

6. III.1.3. Vyšší % alokace do ubytování a sportu na počátku období a postupné snižování by 
mělo odpovídat vynaloženým investicím pro zabezpečení turistického ruchu. 

7. III.2.2. Stabilní % výše podpory zabezpečuje soustavnou péči o ochranu a rozvoj kulturního 
dědictví.  

8. III.2.1.2. Stabilní výše podpory pro období 20102-2013 
Procentická výše pro administraci a realizaci SPL bude upřesněna na základě přiznané výše dotace 
(bude-li MAS Hlučínsko vybrána). Na počátku bude nutno ověřit nastavení administrativních procesů 
a rovněž bude třeba zaškolit pracovníky, kteří budou administraci zajišťovat. Je nutno kalkulovat i  
s faktem, že projekty vybrané v roce 2013 budou realizovány v roce 2014, kdy již není administrace 
z tohoto fondu zajištěna (bude nutné tomuto faktu přizpůsobit i objem práce). Pro období 2012-2013 
byla upřesněna výše čerpání z jednotlivých fichí na základě realizovaných 3 Výzev v letech 2009-
2011. Výzvy byly vyhlášeny v 8., 10. a 13. kole projektových opatření PRV. 
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        Rok čerpání     

             2013 

           2012   

         2011     

   záměr   2010       

      2009         

I.1.1.1. Modernizace zem.             

 podniků             

      30 30  30  38  38  

                

I.1.3.1. Přidávání hodnoty             

 zemědělským a              

 potravinářským     0 0  0  9 9 

  produktům             

III.2.1.1. Obnova a rozvoj a)zlepšení dopr.           

 vesnic a technické infra-           

   struktury a vzhledu 25  27  27  21  21  

    obcí           

III.3.1. Vzdělávání a infor-             

 mace             

      3  3  3  2  2 

                

III.1.3. Podpora cestovního a)pěší trasy,           

 ruchu vinařské stezky a            

   hippostezky 5  5  5  6 6 

                

III.1.3. Podpora cestovního b)-ubytování,sport           

 ruchu             

      32  30 30  10  10  

                

III.2.2. Ochrana a rozvoj b)obnova  a zhodno-           

 kulturního dědictví cování kult.dědictví           

  venkova c)stálé výst.expozice 5  5  5  7 7 

    a muzea           

III.2.1.2. Občanské vybavení a 
sss služby 

    7 7 

 služby       
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6.5. Integrovaná strategie území 

Strategický plán LEADER vychází ze Strategie rozvoje Hlučínska a opírá se o analýzu území. SPL se 
však nesnaží řešit všechny priority a cíle rozvojové strategie, ale jen ty, které jsou v souladu 
s Programem rozvoje venkova.  

Strategie rozvoje Hlučínska byla zpracována v roce 2000, aktualizována v letech 2002 a 2007. 
Zpracovatelem byla firma R-PIC a strategie vznikala za co nejširší účasti zástupců všech sektorů a  
oblastí života na celém území Hlučínska. Aktualizace ISÚ proběhla na přelomu roku 2011/2012 a její 
výsledky budou použity při aktualizaci SPL v roce 2013 a při tvorbě SPL pro období 2014-2020. 

Integrovaná strategie území  předkládá stanovení hlavních problémů a základních směrů dalšího 
rozvoje  území, které by měly být řešeny prostřednictvím tohoto dokumentu. Na základě analýz byly 
definovány cíle rozvoje území a stanoveny priority a opatření  pro jejich dosažení. Integrovaná 
strategie vyústila do 6 priorit: 
Priorita 1  Ekonomika a podpora podnikání : Hlavním cílem je povzbuzení hospodářského růstu  
na území Hlučínska, vytváření podmínek pro zachování stávajících pracovních míst a současně vznik 
nových a využití veřejných i soukromých zdrojů na podporu tohoto rozvoje. 

Priorita 2  Dopravní infrastruktura a integrace Hlučínska: Hlavním strategickým cílem je 
vylepšit dopravní řešení Hlučínska tak, aby existovaly předpoklady pro vyvážený ekonomický rozvoj 
a byla zajištěna atraktivita pro bydlení, podnikání a cestovní ruch. 

Priorita 3  Lidské zdroje,  sociální a bytová infrastruktura: Hlavním cílem oblasti je vytvářet 
podmínky pro lepší kvalitu života obyvatel Hlučínska.  

Priorita  4 Životní prostředí: Hlavním cílem je trvalé zlepšování kvality všech složek životního 
prostředí 

Priorita 5  Zemědělství, obnova venkova a vzhledu obcí: Hlavním strategickým cílem je 
vytvoření příznivých ekonomických podmínek pro vyvážený rozvoj zemědělství, venkova a krajiny. 

Priorita  6 Cestovní ruch a rozvoj turismu: Hlavním cílem je vytvoření podmínek pro rozvoj 
cestovního ruchu a růstu příjmů v této oblasti. 
 
Soulad SPL s ISÚ, tedy Strategií rozvoje Hlučínska, lze dokumentovat porovnáním témat jednotlivých 
opatření (fichí) formulovaných v SPL a tématy jednotlivých cílů v Strategii rozvoje. Pro přehlednost je 
toto porovnání zpracováno do níže uvedené tabulky: 
 
 
 
Strategie rozvoje Hlučínska  
 

SPL 
 

Priorita 1 Ekonomika a podpora podnikání 

Opatření 1.1 Spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru 

 

Opatření 1.2 Informace,  vzdělávání a 
kvalifikace zaměstnanců 

III.3.1. Vzdělávání a informace 

Opatření 1.3 Vytváření podmínek pro nové 
investice 

I.1.3.1. Přidávání hodnoty zem. a   
potravinářským produktům 
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Priorita 2 Dopravní infrastruktura a integrace Hlučínska 

Opatření 2.1 Výstavba silnice I/56 v nové 
trase 

 

Opatření 2.2 Modernizace a úprava trasy 
silnice I/46  

 

Opatření 2.3 Kolejová doprava a dopravní 
obslužnost 

 

Opatření 2.4 Trasy pro chodce, cyklotrasy a 
bezpečnost 

III.1.3. Podpora cestovního ruchu 

Priorita 3 Lidské zdroje,  sociální a bytová infrastruktura 

Opatření 3.1 Vytváření vhodných podmínek 
pro vzdělávání   

III.3.1. Vzdělávání a informace 

Opatření 3.2 Rozvoj sociálních služeb  III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 

Opatření 3.3 Podpora kulturních, sportovních 
a volnočasových aktivit                 

III.2.2. Ochrana a rozvoj kult. dědictví 

III.1.3. Podpora cestovního ruchu 

Opatření 3.4 Podpora bytové výstavby                                 

Priorita  4 Životní prostředí 

Opatření 4.1  Čištění odpadních vod a ochrana 
před povodněmi 

 

Opatření 4.2  Zlepšení kvality ovzduší  

Opatření 4.3  Zlepšení systému nakládání s 
odpady 

 

Opatření 4.4 Ochrana přírody a krajiny a 
podpora zalesňování 

 

Priorita 5 Zemědělství, obnova venkova a vzhledu obcí 

Opatření 5.1 Rozvoj a modernizace 
zemědělství 

 

I.1.1.1. Modernizace zem. podniků  

I.1.3.1. Přidávání hodnoty zem. a   
potravinářským produktům 

Opatření 5.2 Podpora pěstování plodin pro 
technické a energetické účely  

Opatření 5.3 Zlepšení vzhledu obcí a města 

 

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 

III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
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Priorita  6 Cestovní ruch a rozvoj turismu 

Opatření 6.1  Rozšíření a zlepšení 
infrastruktury cestovního ruchu 

III.1.3. Podpora cestovního ruchu    

 

Opatření 6.2 Tvorba nových produktů 
cestovních ruchu a propagace 

III.3.1. Vzdělávání a informace   

     

  

6.6.  Monitoring naplňování cílů SPL 

Na základě provedeného průzkumu mezi všemi členy MAS Hlučínsko byly pro první roky stanovena 
tato kritéria: 

Rok 2009, 2010. Pro období 2011-2013: 

1. Počet akcí pro modernizaci zemědělství (fiche 1) – 2. 2011-2013 - 8 

2. Počet akcí pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí (fiche 3) – 3/5 

3. Počet osob, které projdou vzdělávacím programem odpovídajícím příslušným fichím  (fiche 4) – 
20/10 

4. Počet km vybudovaných pěších tras, vinařských stezek nebo hippostezek (fiche 5) – 3/3  

5. Počet nově vzniklých lůžek  - 5  nebo počet akcí pro podporu ubytování a sportu – 5 (fiche 6)/5 

6. Počet akcí vztahující se k ochraně a rozvoji kulturního dědictví venkova (fiche 7) – 2/2 

7. Počet podpořených regionálních/tradičních potravinářských/krmivářských produktů (fiche 2) – 2 

8. Počet akcí pro vybavení a služby (fiche 8) - 2 

 

 

7.  PARTNERSTVÍ MAS 

 

7.1. Historie MAS 

     MAS Hlučínsko vznikla jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990Sb. a  zapsána byla dne 
27. 10. 2006 u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/65499/06-R.  

      Začátkem srpna 2006 oslovila Okresní agrární komora Opava všechny zemědělské podniky a obce 
na Hlučínsku a svolala do Hlučína  na den 24. 8. 2006 jednání přípravného výboru. Tento den byl 
založen přípravný výbor ve složení Petr Adamec jako předseda, dále pak Hana Gavlasová, Herbert  
Pavera, Andreas  Hahn, Daniel Procházka (za mikroregion Hlučínsko) a dále za podnikatelskou sféru 
Josef Teuer, Jan Kubný, Alfons Laňka, Karel Veverka a za Agrární komoru František Mariánek. Na 
třech setkáních přípravného výboru byly projednány především záležitosti týkající se založení Místní 
akční skupiny tj. Stanovy, evidence, registrace apod., a zároveň informace, které by seznamovaly 
členy s výhodami členství v MAS. 
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      Ustavující schůze MAS Hlučínsko byla svolána  na den 6. 12. 2006. Na tomto jednání byl 
schválen Organizační řád, Jednací řád, Stanovy a následně byl zvolen řádný programový výbor ve 
složení: předseda Josef Teuer, 1. místopředseda Daniel Procházka, 2. místopředseda Jan Kubný a dále 
členové programového výboru Kurt Kocián, Karel Krupa, Karel Veverka a Lukáš Volný. Do kontrolní 
a revizní komise byli zvoleni: Petra Gallusová, Jindřich Koska a Kristina Fojtíková. Následně se sešla 
kontrolní a revizní komise a ze svého středu si zvolila předsedu, jímž se stal Jindřich Koska.  

     Při vzniku MAS Hlučínsko bylo aktivní Sdružení obcí Hlučínska. Zaměstnanci MěÚ v Hlučíně a 
Kravařích pomáhali s administrativní částí příprav pro založení MAS. 

     Starostové oslovených obcí myšlenku principu partnerství a spolupráce mezi veřejným a 
podnikatelským sektorem podpořili, protože tato forma spolupráce byla pro většinu obcí inovativní. 
Zájem byl i na straně zemědělských podnikatelů, protože podnikají v katastru obcí a vzájemná 
spolupráce obou sektorů přinese ekonomickou prosperitu všem. 

      Silné sociální cítění, které je charakteristickým kulturním rysem této oblasti, bylo impulsem 
k oslovení Charity Hlučín prostřednictvím zástupkyně Městského úřadu. Charita Hlučín, která patří 
k největším neziskovým organizacím na celém Hlučínsku, se stala dalším velmi důležitým členem 
organizace. 

 

7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL 

V roce 2007 získala MAS Hlučínsko krajskou dotaci na zpracování SPL a členové vybrali pro 
základní zpracování dokumentů firmu R-PIC ViP, Ostrava. Tato firma již měla znalosti o regionu, 
protože pro obce Hlučínska vypracovala několik Rozvojových strategií. V první fázi byla v roce 2007 
aktualizovaná Rozvojová strategie a byla doplněna počátkem roku 2008.  

Počátkem roku 2008 vznikly pracovní komise, které se přímo podílely na vypracovávání jednotlivých 
kapitol. Potřeby podnikatelů, obcí a jejich obyvatelstva byly zjišťovány dotazníkovými šetřeními. 
Konečná podoba pak po projednání Programovým výborem byla předložena členské schůzi, která SPL 
po dalším, tentokráte posledním připomínkování, dala finální podobu.  

Nastavené fiche, které si MAS určila pro svůj rozvoj, přepokládají vzájemnou podporu a spolupráci 
při zvyšování hodnoty života na venkově. 

 

7.3. Vztah k obyvatelstvu 

     Potřeby obyvatelstva, neziskových organizací a podnikatelů MAS pravidelně zjišťuje přes starosty 
všech obcí obou členských svazků. Představitelé obcí Hlučínska se pravidelně scházejí a starostové, 
kteří jsou v Programovém výboru, pak na jednání informují o potřebách, zájmech a plánech celého 
regionu. 

      Internetové stránky MAS informují o dění v MAS a v oblastech PRV jsou odkazy na příslušné 
webové stránky. Pro širší a aktuální informovanost obyvatelstva byla společně dohodnutá komunikace 
mezi MAS a starosty obcí (v našem případě internet – vzhledem k vytíženosti členů), kteří jsou 
mailem upozorňování na  aktuality  MZe nebo na odkaz webových stránek. Rovněž přímé propojení 
internetových stránek s odkazy na jednotlivé obce umožňují aktuální informovanost o celém regionu. 

     Vlastní internetové stránky jsou správným krokem k informování směrem k obyvatelům regionu, 
ale členové MAS se dohodli na širší komunikaci uvnitř MAS, aby se s ní její členové mohli skutečně 
identifikovat a rozšiřovat myšlenku spolupráce mezi veřejnost. 
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7.4. Otevřenost MAS 

Členství ve sdružení je dobrovolné, může být řádné a čestné. 

 

Řádnými členy sdružení mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo či trvalý pobyt 
v regionu.  

Čestnými členy sdružení se mohou stát právnické a fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o 
rozvoj regionu.  

 

     O přijetí dalších právnických a fyzických osob za řádné členy sdružení rozhoduje programový 
výbor. Právnická či fyzická osoba žádající o členství musí podat písemnou přihlášku a prohlášení ve 
znění cit.: „Prohlašuji, že se jako fyzická/právnická osoba chci stát členem Místní akční skupiny 
Hlučínsko, souhlasím se stanovami a uhradím na vyzvání  vstupní členský příspěvek, jehož výše bude 
určena na členské schůzi.“, datum podpisu přihlášky, podpis a razítko. Rozhodnutí programového 
výboru o přijetí, popřípadě o odmítnutí člena sdružení bude žadateli zasláno písemně. Nový člen 
sdružení musí uhradit řádný členský příspěvek do 30 dnů od výzvy k jeho úhradě, jinak jeho členství 
zaniká. 

Návrh na čestné členství podává předseda sdružení a schvaluje jej členská schůze sdružení. 

     Místní akční skupina Hlučínsko o.s. je otevřená široké podnikatelské veřejnosti, ale v současnosti 
je podnikatelský sektor zastoupen pouze zemědělskými podnikateli. Všechny obce Hlučínska jsou 
zapojeny prostřednictvím obou mikroregionu, souhlasí s programem, jsou členy komisí, a podílejí se 
na jednáních komisí i výboru. 

 

 

8. ZKUŠENOSTI A SPOLUPRÁCE 

8.1. Zkušenosti 

     MAS Hlučínsko nemá žádnou širší zkušenost v programech založených na principu LEADER, 
pouze spolupracovala při aktualizaci Rozvojové strategie Hlučínska v roce 2007. MAS Hlučínsko 
v roce 2007 zpracovala projekt, jehož podstatou bylo zhotovení strategie rozvoje MAS a jeho území, 
na který získala grant z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje. 

      Zkušenost z realizace vlastních projektů má převážná většina obcí a měst Hlučínska – členů MAS 
– a rovněž někteří z členů soukromého sektoru, kteří realizovali své projekty v rámci operačních 
programů. 

     Místní akční skupina Hlučínsko spolupracuje na rozvoji regionu s polským příhraničním 
partnerem, kterým je LGD PłaskowyŜ Dobrej Ziemi. S tímto partnerem byl v roce 2009 realizován 
projekt z Operačního programu přeshraniční spolupráce s názvem Spolupráce MAS a LGD ve 
Slzesku. Projekt byl realizován z fondů mikroprojektů Euroregionu Silesia. 

 

8.2. Spolupráce 

     Poloha MAS Hlučínsko a její specificky historický a kulturně-sociální vývoj vyústil po řadě 
diskusí členů MAS k závěru, že jako optimální se jeví spolupráce s polskou LAG. V březnu 2008 byla 
oslovena lokalna grupa działania (LGD) Płaskowyź Dobrej Ziemi, která má působnost na druhé straně 
hranice v městě Kietrz. Podobná rozloha, počet obyvatel a hlavně podobný historický vývoj byl 
hlavním motivem výběru. Jazyková bariéra se objevuje pouze v úředních dokumentech a prvotní 
jednání přineslo pozitivní přístup k vzájemné spolupráci obou skupin. 
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     V květnu 2008 byla vypracována první dohoda o spolupráci, která se týkala přípravy strategického 
plánu LEADER. Výměna informací, zkušenosti a podobné priority a cíle jsou velkou devizou pro 
navázání prvotní komunikace. Polská LGD již má za sebou zkušenosti v řadě projektů pro rozvoj 
z různých fondů a aktivita jejích členů může být tahounem i pro naší MAS. Dohoda o spolupráci 
s polskou LGD Płaskowyź dobrej zemi byla podepsaná 15. 7. 2008.  

      Během srpna 2008 byl vypracován první společný projekt MAS Hlučínska a LGD Płaskowyź 
dobrej zemi a v září 2008 byla podána první žádost o podporu z ROP – Přeshraniční spolupráce.  

     Na společných jednáních byly vytyčeny i další oblasti spolupráce s ohledem na rozdílné národní 
podmínky čerpání z EAFRD. Spolupráce bude především v oblasti cestovního ruchu, ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví a vzdělávání, tzn. využití osy III. (dle polského PROW – naše PRV – může LGD 
čerpat pouze z této osy) a zapojení do projektů spolupráce z osy IV.  

Obě Místní akční skupiny počítají i se spoluprací v dalších oblastech rozvoje území a případného 
čerpání z jiných fondů pro naplnění myšlenky trvale udržitelného rozvoje.                                                                             

     V rámci vnitřní aktivity plánuje MAS Hlučínsko rozšiřovat partnerství mezi subjekty, které mají 
podobné priority a cíle jako MAS a podporovat projekty vedoucí k trvalému rozvoji dané oblasti. 

 

 

9.  ORGANIZACE A ZDROJE MAS 

9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědnosti 

 

MAS Hlučínsko je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

Sdružení je dobrovolnou a nepolitickou organizací sdružující právnické a fyzické osoby. 

 

Orgány sdružení tvoří: 

1. členská schůze, 
2. kontrolní a revizní komise, 
3. předseda (místopředsedové) sdružení, 
4. programový výbor (orgán pro přípravu rozvojové strategie pro region a dozor nad jeho 

realizací), 
5. další orgány dle organizačního řádu /zejména výběrová komise, poradce (facilitátor), manažer 

MAS, sekretariát a účetní/. 

 

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Všichni členové sdružení jsou oprávněni se 
zúčastňovat členské schůze. Člen sdružení se zúčastňuje členské schůze osobně (za obec se členské 
schůze zúčastňuje starosta, popř. jím pověřená osoba, za sdružení předseda, popř. jím pověřená osoba, 
za jinou právnickou osobu statutární orgán, popř. jím pověřená osoba) anebo v zastoupení 
zmocněncem. 

 

 

 

 

 



30 

 

 

Organizační struktura: 
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MANAŽER PRACOVNÍCI 
MAS 

jmenuje a řídí 
VÝBĚROVÁ A HODNOTÍCÍ 

KOMISE  navrhuje 

ODBORNÉ KOMISE 
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Členská schůze se koná podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok, a dále vždy, požádá-li 
o to kontrolní a revizní komise nebo minimálně jedna třetina řádných členů MAS.  

Do působnosti členské schůze patří: 
a) schvalovat změny stanov, schvalovat organizační, jednací a volební řád, popř. další předpisy 

sdružení a jejich změny, 
b) volit a odvolávat předsedu, místopředsedy, členy programového výboru, členy kontrolní a 

revizní komise sdružení a další orgány sdružení dle organizačního řádu, resp. jejich členy, 
pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, 

c) zřizovat odborné komise a pracovní skupiny 
d) schvalovat roční účetní závěrku za uplynulé účetní období a schvalovat rozpočet, respektive 

rozpočtové opatření na období následující, 
e) rozhodovat o zániku sdružení, 
f) rozhodovat o základních otázkách koncepce sdružení, 
g) schvalovat výši vstupního členského příspěvku, řádných a mimořádných členských příspěvků,  
h) schvalovat delegáty a čestné členy sdružení, 
i) rozhodovat o vyloučení člena sdružení na návrh předsedy, 
j) hodnotit součinnost s jinými organizacemi doma i v zahraničí, 
k) rozhodovat o ostatních záležitostech sdružení, pokud tak stanoví zákon č. 83/1990 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, 
l) schvalovat zprávy kontrolní a revizní komise, 
m) schvalovat strategické záměry rozvoje sdružení a rozvojovou strategii pro region, 
n) rozhodovat o změně oblasti působnosti sdružení.  

 

O každé členské schůzi se pořizuje písemný zápis, který podepisuje předseda sdružení a dva 
ověřovatelé zápisu a který musí obsahovat: 
a) datum a místo konání schůze, 
b) přijatá usnesení (mohou být samostatnou přílohou zápisu), 
c) výsledky hlasování. 

 

Kontrolní a revizní komise je tříčlenná. Ze svého středu volí předsedu. Členové kontrolní a revizní 
komise jsou voleni členskou schůzí na dobu tří let. Mohou být voleni opakovaně.  

Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem sdružení a za svou činnost odpovídá členské schůzi. 
Na tomto úseku zejména: 

a) kontroluje hospodaření sdružení, 
b) kontroluje činnost předsedy sdružení, případně jiných orgánů sdružení,  
c) ověřuje správnost a hospodárnost všech činností sdružení, 
d) má právo nahlížet do všech účetních dokladů, smluv a jiných písemností sdružení 
e) vykonává kontrolní aktivity v souladu s plánovanou kontrolní činností uvedenou 

v Strategickém plánu LEADER a dle interních předpisů 
f) předkládá plán práce Programovému výboru v souladu s SPL. 

Předseda, respektive člen kontrolní a revizní komise ani osoba jemu blízká nemůže být členem 
programového výboru ani jiných orgánů sdružení.  

 

Předseda je statutárním zástupcem sdružení, který zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem ve 
všech věcech.  

Předsedu volí členská schůze ze členů sdružení na dobu tří let. Předseda může být volen opakovaně. 

Předseda plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 

Do působnosti předsedy patří zejména: 
a) zajišťovat přípravu rozpočtu sdružení, 
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b) zajišťovat vypracování výročních zpráv o činnosti sdružení za každý kalendářní rok,  
c) vypracovávat návrhy na čestné členství a návrhy na vyloučení člena ze sdružení, 
d) navrhuje členské schůzi zřízení odborných komisí a pracovních skupin, 
e) podepisovat dohody s Ministerstvem zemědělství, popřípadě jiným subjektem o udělení dotací 

v programech typu LEADER, seznam projektů uspořádaných v pořadí podle bodové hodnoty 
s vyznačením projektů navržených ke schválení v rámci limitu, náhradních a ostatních a 
dokumenty předávané Ministerstvu zemědělství, respektive jiným subjektům za MAS 
Hlučínsko (sdružení), 

f) vykonávat všechna zaměstnavatelská práva a povinnosti vůči zaměstnancům sdružení 
vyplývajících zejména ze zákoníku práce a souvisejících předpisů, 

g) zabezpečovat spolupráci s národními a mezinárodními organizacemi, 
h) na návrh programového výboru jmenovat a odvolávat manažera, účetní,  facilitátora (poradce) 

sdružení, členy výběrové komise a členy odborných komisí a pracovních skupin 
i) odpovídá za hospodaření sdružení, 
j) zajišťuje účetní závěrky (řádné i mimořádné) sdružení, 
k) zajišťuje řádné vedení účetní evidence sdružení dle platného znění zákona o účetnictví. 

 

 

Místopředseda plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě 
pověření předsedy sdružení.  

Členská schůze volí ze členů sdružení 2 místopředsedy na dobu tří let. Členská schůze určí, v jakém 
pořadí budou místopředsedové plnit funkci předsedy v jeho nepřítomnosti. Tento orgán také 
místopředsedy odvolává.  Místopředseda může být volen opakovaně. 

 

 

Programový výbor je výkonným orgánem sdružení a garantem rozvojové strategie pro region. 

Programový výbor je sedmičlenný.  

Programový výbor je tvořen předsedou a dvěma místopředsedy sdružení a dále pak 4 členy, kteří jsou 
voleni členskou schůzí na dobu tří let. Členská schůze také členy programového výboru odvolává. 

Programový výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 4 měsíce. 

Jednání programového výboru svolává předseda sdružení. 

 

 

K výhradním oprávněním programového výboru patří: 
a) navrhovat kandidáty na účetní, manažera a poradce (facilitátora), na členy výběrové komise a 

odborných komisí a pracovních skupin 
b) zřizuje sekretariát sdružení, 
c) rozhoduje o přijetí nových řádných členů sdružení, 
d) zpracovává záměr místní akční skupiny, rozvojovou strategii pro region, 
e) zajišťuje vypracování návrhů ročních a dlouhodobých programů činnosti sdružení a 

zabezpečení jejich realizace, 
f) provádí dozor nad realizací rozvojové strategie pro region, 
g) schvaluje žádost místní akční skupiny 
h) vybírá a schvaluje členy do výběrové komise pro danou výzvu 
i)  schvaluje výběrová kritéria a výběr projektů provedený výběrovou komisí, 
j) programový výbor rozhoduje o všech dalších záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny do 

působnosti ostatních orgánů sdružení 
k) vypracovává plán školení a vzdělávání pracovníků MAS 
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l) schvaluje rozhodnutí Kontrolní a revizní komise ve věci námitek 
m) vystavuje pověřovací dokumenty opravňující ke kontrolám 
n) přímo se podílí na evaluaci SPL 

Z každého jednání programového výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda sdružení a dva 
ověřovatelé zápisu a který musí obsahovat: 

a) datum a místo jednání, 
b) přijatá usnesení (mohou být samostatnou přílohou zápisu), 
c) výsledky hlasování. 

 
Další činnosti Programového výboru: 
Schvaluje plán školení a dalšího vzdělávání pracovníků a členů MAS. 
Schvaluje Závěrečnou zprávu Výběrové a hodnotící komise po ukončení výběru. 
Schvaluje zprávy o realizaci a monitoringu projektů a Žádost o proplácení projektů. 
Provádí interní monitoring plnění SPL. 
Stanovuje a schvaluje pravidelná interní dotazníková šetření. 

 

Hodnotící a výběrová komise provádí výběr projektů podle výběrových kritérií, sestavuje seznam 
projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu, 
projekty náhradní a projekty ostatní. Při výběru projektů respektuje požadavek, aby minimálně jeden 
projekt a minimálně třetina finanční alokace pro dotace v rámci výzvy k předkládání projektů se týkala 
podnikatelského subjektu, jestliže je objektivně možné tento požadavek splnit (tzn. předloží-li projekt 
alespoň jeden podnikatelský subjekt a projekt a žadatel budou splňovat stanovená kritéria). 

Výběrová komise je devítičlenná, je volená členskou schůzí na období tří let. Členové mohou být 
voleni opakovaně. Při sestavení výběrové komise je nutno dodržet poměr podnikatelského a veřejného 
sektoru. 

     Pro každé hodnocení žádostí dané fiche a výzvy určí programový výbor pět členů (z 9 členné 
hodnotící a výběrové komise)pro hodnocení a výběr projektů tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. 
Každý člen hodnotící a výběrové komise se musí minimálně 1x za rok zúčastnit školení pro 
hodnotitele a před vlastní účastí při hodnocení a výběru projektů podepsat etický kodex. 

Postup výběru členů a volby předsedy komise je popsán v kapitole 10.2. 

     Výběrová a hodnotící komise se přímo podílí na monitoringu realizace projektu prostřednictvím 
Průběžné a Závěrečné zprávy o realizaci (viz kap.10.3., A), f)) a provádí závěrečnou kontrolu 
dokumentů před podáním Žádosti o proplacení. Vše předkládá ke chválení Programovému výboru. 

   

Sekretariát sdružení - podle potřeby a v nezbytném rozsahu zřizuje programový výbor sekretariát 
sdružení. Pracovníci sekretariátu zajišťují odborně a organizačně činnost sdružení. Kompetence, práva 
a povinnosti jednotlivých pracovníků bude upravovat pracovní smlouva, popřípadě dohoda o 
provedení práce, respektive dohoda o pracovní činnosti, pracovní náplň nebo rozsah pověření. V čele 
sekretariátu je manažer sdružení, který vykonává svou činnosti v souladu s usnesením členské schůze. 
Přímým nadřízeným managera je předseda sdružení, případně místopředsedové. Za vedení účetnictví 
je zodpovědná účetní sdružení. 

 

 

Komise - pro přípravu SPL a jeho evaluaci v následných letech vzniklo několik komisí. Členové 
komisí jsou voleni členskou schůzí na období tří let. Členové mohou být voleni opakovaně. Komise 
navrhují dle svého zaměření aktivity pro činnost celého sdružení v souladu s SPL s přihlédnutím 
k inovativním prvkům a ke zvyšování přidané hodnoty.  
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     Komise se scházejí dle svých potřeb nebo jsou svolávány managerem, předsedou nebo 
místopředsedy sdružení. Ze svých jednání pořizují zápis, který předkládají programovému výboru.  

     Vyvstane-li potřeba v průběhu plnění SPL k vytvoření další komise, je členská chůze, Programový 
výbor nebo manager oprávněn toto navrhnout. Členská schůze pak na svém jednání může tuto komisi 
ustanovit.  

     Členové komisí jsou voleni členskou schůzí na základě prostých zájmů členů nebo na návrh 
z pléna. Komise jsou minimálně tříčlenné. Ukončí-li v tříčlenné komisi jeden nebo více členů svou 
činnost, je členská schůze povinna komisi doplnit volbou, a to opět na základě prostého zájmu členů 
nebo na návrh z pléna. 

 

1. Komise pro SPL 

Hlavní činnost komise je navrhovat a hodnotit: 

- Vypracování analýzy území MAS v souladu se Strategickým rozvojem území 

- Vypracování a evaluace SWOT analýzy vzhledem k vypracované analýze území MAS 

- Návrh a vypracování fichí, jejich evaluace 

- Vyhodnocuje 1x ročně plnění SPL 

 

2. Administrativní komise 

Hlavní činnost komise je v navrhování a kontrole dodržování administrativních postupů a jejich 
evaluace. 

 

3. Komise pro činnost žen a mladých lidí 

Hlavní činností komise spočívá při navrhování zapojení žen a mladých lidí jak při zpracování SPL, tak 
i v průběhu plnění SPL. Komise navrhuje aktivity pro zapojení těchto skupin při rozvoji území MAS, 
pro zvyšování jejich odborné kvalifikace a celoživotního vzdělávání. Cílem je umožnit kulturní a 
sportovní vyžití, soustavné zvyšování kvalifikace, zapojení do pracovních procesů a zamezit odlivu 
mladých lidí z oblasti ležící na území MAS. 

 

4. Komise pro činnost zemědělců 

Hlavní činností komise je pomoc zemědělcům v jejich rozvoji, modernizaci a při diverzifikaci jejich 
zemědělské činnosti. Pomocí inovačních přístupů pomoci zemědělským podnikatelům v jejich 
aktivitách a tím zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Komise může pomoci i v navazování 
partnerských aktivit jak se zemědělskými podnikateli v národních MAS, tak i při přeshraniční 
spolupráci v mezinárodních LAG. 

 

 

Realizaci SPL řídí manager sdružení za pomocí dalších pracovníků sekretariátu. Manager je povinen 
konzultovat své postupy s předsedou sdružení nebo místopředsedou. Manager se zúčastňuje jednání 
Programového výboru, kde je povinen zodpovědět případné dotazy. Manager spolupracuje 
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s jednotlivými komisemi a poskytuje konzultace všem členům sdružení a obyvatelům na území MAS 
v souvislosti s SPL. 

Pro administrativní postupy je zpracován Manuál administrativních postupu včetně příloh. Pracovníci  
a členové MAS  jsou povinni se tímto manuálem řídit. 

Zajištění kontrolních auditů (vnitřních i vnějších) jsou uvedeny v kapitole 10.4. 

 

9.2. Zdroje MAS pro činnost spojené s realizací SPL 

 

a) lidské zdroje 

Definice obecných požadavků pro pracovníky MAS: 

Manager – potřebnou kvalifikací managera je absolvování příslušného školení pro managery MAS 
nebo prokázaná znalost problematiky spojené s realizací SPL a činností MAS. V tomto případě je 
nutné další odborné vzdělávání pro zvýšení odbornosti. Manager (manageři) jsou povinni se 
zúčastňovat školení (dle plánu Programového výboru) pro další zvyšování kvalifikace.  Minimální 
dosažené vzdělání je odborné s maturitou. Schopnost komunikace v anglickém jazyce. 

Projektový manager – absolvent školení pro projektové managery, případně doložená schopnost při 
přípravě projektů. 

Účetní – patřičná kvalifikace pro vedení účetnictví občanského sdružení, pravidelné doškolování 
v oblasti účetnictví. 

Administrativní pracovníci – vykázat schopnost administrativních prací spojené s činností MAS, 
pravidelné povinné vzdělávání pro zvyšování kvalifikace. 

 

 

Odbornost stávajících pracovníků (i externích): 

Manager – absolvent školení v Třanovicích (v rámci projektu „Profesionálové Moravskoslezského 
venkova“ 2007/2008), absolvent vzdělávacího kurzu pro MAS připravující SPL (spolufinancováno 
evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR – NOV Rostěnice, Přerov 2008), absolvent e-
learningového kurzu Administrace projektů v MAS (spolufinancováno evropským sociálním fondem a 
rozpočtem ČR – NOV o.p.s., kontaktní místo pro  Liberecký kraj, Tima Liberec, 2008). 

Vzdělání odborné s maturitou, komunikace v jazyce anglickém italském a polském. 

Projektový manager – dosud není, bude obsazeno dle potřeb MAS Hlučínsko. 

Účetní - kvalifikace doložena pravidelným vzděláváním 

Administrativní pracovníci – v současnosti je zaměstnán 1 administrativní pracovní, vzdělání střední 
odborné s maturitou..  

 

     V rámci zvyšování odbornosti všichni členové a zaměstnanci mají právo účasti na odborných 
seminářích a kurzech týkající se problematiky MAS a plnění SPL. 
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b) Technické prostředky 

MAS Hlučínsko disponuje  zařízenou kanceláří v obci Velké Hoštice v areálu Hoštické a.s. 

Vybavení kanceláře obsahuje PC s internetovým připojením, tiskárnu a kopírku, vše v majetku MAS 
Hlučínsko. V počítači jsou kancelářské programy  nutné pro administrativní činnost. MAS Hlučínsko 
má zaevidovánu doménu mashlucinsko.cz. 

Programový výbor se schází v areálu Hoštická a.s. (k dispozici zasedací místnost). 

Pro konání členských schůzí se využívají společenské místnosti v objektech obcí.  

     V současné době MAS Hlučínsko nedisponuje vozovým parkem. K pracovním cestám jsou 
využívána soukromá auta případně veřejné dopravní prostředky.  

Pro rychlou komunikaci členů MAS je používáno mailové spojení, pro informovanost jak mailové 
spojení, tak vlastní webové stránky. Obyvatelé na území MAS jsou informováni o dění na webových 
stránkách sdružení, v místním tisku a/nebo na webových stránkách jednotlivých obcí. 

 

c) Finanční prostředky MAS 

Finanční zdroje sdružení tvoří zejména: 
a) vstupní členský příspěvek ve výši určené členskou schůzí a řádné členské příspěvky ve výši 

určené členskou schůzí pro každý kalendářní rok, 
b) mimořádné členské příspěvky, 
c) dotace na specifické aktivity (např. na přeshraniční spolupráci MAS apod.) 
  

Hospodaření sdružení se řídí podle rozpočtu schváleného členskou schůzí na účetní období, tj. na 
jeden kalendářní rok. 

Návrh rozpočtu členské schůzi předkládá předseda. 

Rozpočet musí být navržen jako vyrovnaný. 

Sdružení vede účetnictví podle obecně platných předpisů. 

Hospodaření sdružení je kontrolováno členskou schůzí a kontrolní a revizní komisí. Zajištění 
kontrolních auditů (vnitřních i vnějších) jsou uvedeny v kapitole 10.4. 

 

 

10. ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY 

Pro administrativní postupy je zpracován Manuál administrativních postupů včetně příloh. 

 

 

10.1 Registrace projektů 

Propagace SPL v území MAS 

 

Na webových stránkách MAS Hlučínsko budou uveřejněny, po schválení členskou schůzí, základní 
informace o SPL, vize MAS a fiche. Strategický plán Leader bude k dispozici i na obecních úřadech 
obcí ležící v území působnosti MAS Hlučínsko a starostové jednotlivých obcí seznámí zastupitelstvo 
s jeho zněním. Hlavní principy SPL a charakteristiky možných projektů dle schválených fichí budou 
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publikovány v obecních novinách včetně kontaktního telefonního nebo mailového spojení na kancelář 
MAS Hlučínsko (Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice, mashlucinsko@seznam.cz) pro bližší informace 
k tomuto tématu.  

 

Vyhlášení příjmu žádostí 

     Výzvy k jednotlivým fichím budou vyhlašovány v souladu s finančním plánem. Nebude-li dostatek 
projektů k dané fichi předložen v první výzvě nebo nebudou-li vyčerpány finance na projekty dané 
fiche  v jedné výzvě, uskuteční se další výzva v tomtéž roce k dané fichi nebo Programový výbor 
rozhodne o přetransformování financí v rámci fichí dle podaných Žádostí. 

    Plánované termíny pro vyhlášení jednotlivých výzev budou zveřejněny ve výše jmenovaných 
sdělovacích prostředcích minimálně 15 dnů před vyhlášením výzvy. Součástí tohoto uveřejnění bude 
stanovení délky příjmu žádostí (konečné datum), doručovací adresa pro příjem žádostí a dny a 
pracovní doba, ve  které se budou žádosti přijímat. Nebude-li den nebo hodiny pro příjem žádosti 
žadatelům vyhovovat, mohou si telefonicky nebo mailem domluvit s pracovníkem MAS náhradní 
termín (pouze v termínu přijímání žádostí). Domluva termínu je možná pouze ve lhůtě podávání 
žádosti a končí stanoveným datem pro příjem žádosti. Na žádosti podané po konečném datu příjmu 
nebude brán zřetel. 

     Pro bližší informace k jednotlivým výzvám bude možno kontaktovat pracovníky MAS nebo 
pověřené zástupce MAS, jejichž jména a kontaktní údaje budou u každé výzvy zveřejněny. 

Výzvy k předkládání žádostí do jednotlivých fichí budou vyhlašovány následovně (dle možností): 

• zveřejnění na úředních deskách obecních úřadů v území MAS Hlučínsko 
• zveřejnění na vlastních internetových stránkách MAS Hlučínsko - povinně 
• zveřejnění v obecních novinách (viz výše) a/nebo na internetových stránkách obcí 
• všichni členové MAS Hlučínsko a představitelé jednotlivých obcí dostanou k dispozici znění 

Výzvy 

Podklady ke zpracování žádostí (podmínky, formuláře, instrukce atd.) budou k dispozici ke stažení na 
webových stránkách MAS Hlučínsko a v kanceláři MAS Hlučínsko, Výhon 182, Velké Hoštice. 

Školení potenciálních předkladatelů projektů  

Na základě četnosti dotazů potenciálních žadatelů nebo na doporučení programového výboru bude 
manager MAS pověřen v co nejkratším termínu (minimálně 1 měsíc před vyhlášením výzvy) 
k organizaci školení potenciálních žadatelů. Čas a místo školení bude uveřejněno ve výše uvedených 
sdělovacích prostředcích. Školení v rámci dané problematiky může provést pracovník MAS nebo 
pověřený zástupce MAS nebo lze pozvat externího lektora. 

 

     Administrativní postupy příjmu  

 

1. Administrativní kontrola žádostí a registrace  

     Je zpracován Check list administrativní kontroly, ve kterém jsou přesně formulovány povinné a 
nepovinné přílohy tak, jak jsou uvedeny u jednotlivých fichí. 

     Pracovník MAS, který bude Žádost přebírat, provede administrativní kontrolu dodaných 
dokumentů obou vyhotovení a do Check listu administrativní kontroly označí všechny dodané 
dokumenty. Je-li Žádost kompletní, Žádosti bude přiděleno evidenční číslo a pracovník MAS vystaví 
žadateli Potvrzení o evidenci žádostí. 

     V případě, že nějaký dokument není k Žádosti přiložen, bude toto zaznamenáno do Check listu 
administrativní kontroly. Pokud je vše kompletní, po podpisu obou stran žadatel dostane jedno 
vyhotovení a zároveň dostane „Potvrzení o evidenci žádosti“. Pokud není žádost kompletní, dostane 
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žadatel Check list podepsaný oběma stranami, ve kterém je vyznačeno, co nebylo k žádosti dodáno a 
v komentáři bude stanoven termín, do kterého musí žadatel zjednat nápravu. Když ani pak po nápravě  
není žádost kompletní, žadatel obdrží podepsaný Check list, ve kterém je uvedeno, které dokumenty 
nebyly v pořádku a proč tedy nebylo možné žádost zaevidovat. 

 Jakmile žadatel dodá dokumenty pracovníkovi MAS, bude/ou chybějící dokument/y zaznamenány do 
Check listu administrativní kontroly včetně data dodání chybějícího/ch dokumentu/ů,  kompletní 
Žádosti bude přiděleno evidenční číslo a žadateli bude vystaveno Potvrzení o evidenci žádostí. 

Má-li žadatel nějaké pochybnosti o správnosti postupů při administrativní kontrole ze strany 
pracovníka MAS, může do 3 pracovních dnů od vydání Check listu administrativní kontroly vznést 
námitku. Námitka musí být podána písemně a doručena do kanceláře MAS Hlučínsko. 

Tu je povinna vyřešit do 10 pracovních dnů od jejího doručení Kontrolní a revizní komise. O vyřešení 
platnosti či neplatnosti námitky vypracuje Kontrolní a revizní komise Protokol o vznesení námitky (s 
pořadovým číslem), ve kterém bude jasně uvedeno, k jakému závěru Kontrolní a revizní komise došla. 
Po projednávání námitky je Kontrolní a revizní komise povinna podat zprávu včetně rozhodnutí 
předsedovi Programového výboru do 2 pracovních dnů.     

     Žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly MAS, a po vznesení 
námitky nesouhlasí s rozhodnutím Kontrolní a revizní komise má právo požádat o přezkoumání 
postupů MAS příslušný RO SZIF (dle Pravidel IV. 1. 2., kapitola 4, m)). 

Podmínky doručení Žádostí o dotaci (adresa doručení, datum a pracovní doba) budou specifikovány 
v každé výzvě. Termínem doručení se rozumí termín fyzického doručení do místa podávání žádostí. 
Žádost o dotaci musí doručit žadatel osobně nebo jím zmocněný zástupce. Žádosti o dotaci doručené 
po termínu nebo po konci pracovní doby posledního dne příjmu Žádostí, nebudou zařazeny na seznam 
doručených a nebudou brány v úvahu pro udělení dotace. 

Všechny Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh budou doručeny ve dvou 
identických tištěných vyhotoveních a to: 

• 1 originál (v případě příloh vydávaných jinými orgány státní správy, např. výpis 
z obchodního rejstříku, daňových přiznáních atd. nesmí být ověřená kopie  starší 3 měsíců) 
• 1  kopie 

Dále bude Žádost o dotaci se zpracovaným projektem doručena v elektronické podobě na CD. 

     Doručené Žádosti o dotaci k jednotlivým fichím včetně povinných a nepovinných příloh budou 
evidovány následujícím způsobem: 

Evidenční číslo/Číslo fiche / číslo a rok výzvy  

Doplňující údaj: (datum doručení/hodina doručení)  

Kupříkladu: Žádost o dotaci k Fichi č. 1 (Modernizace místních zemědělských podniků) vyhlášená 
v roce 2009 bude mít identifikátor  5/ F1 / 1-2009  

      ( 20. 3. 2009/ 15.30) 

2. Hodnocení přijatelnosti projekt ů 

 

        Po skončení každé výzvy pro podávání Žádosti o dotaci proběhne do 10 pracovních dnů kontrola 
přijatelnosti projektů (žádostí), kterou provedou pověření pracovníci MAS. Minimální počet 
pracovníků pro kontrolu 1 žádosti jsou 2 osoby. Osoby pověřuje manager MAS, nevylučuje se účast 
managera jako kontrolující osoby. 



39 

 

     Kontrola přijatelnosti proběhne podle Seznamu doručených Žádostí o dotaci na základě kritérií 
přijatelnosti. Pro kontrolu přijatelnosti projektů každé fiche je vypracován Protokol o hodnocení 
přijatelnosti.  

     Protokoly budou vyhotoveny ve dvou provedeních, jedno se přidá k originální Žádosti o dotaci a 
jedno ke kopii.  

      Na základě vypracovaných protokolů bude zpracován Seznam hodnocených projektů podle 
přijatelnosti (zodpovídá manager) sestavený podle čísla projektů a kladně ohodnocených projektů. 
Projekty, které nesplnily hodnocení přijatelnosti, budou uvedeny pod čarou. U těchto projektů musí 
být v poznámce popsán důvod záporného hodnocení přijatelnosti.  

      Po ukončení kontroly přijatelnosti budou všichni předkladatelé  do 5 pracovních dnů vyrozuměni o 
administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti. Doklad o vyrozumění lze zaslat písemně 
(doporučeně) nebo předat osobně proti podpisu. 

      Žadatel může vnést námitku proti kontrole přijatelnosti. Námitka musí být podána písemně a do 7 
pracovních dnů od odeslání vyrozumění o kontrole doručena do sídla MAS Hlučínsko. Tu je povinna 
vyřešit do 10 pracovních dnů od jejího doručení Kontrolní a revizní komise. O vyřešení platnosti či 
neplatnosti námitky vypracuje Kontrolní a revizní komise Protokol o vznesení námitky, ve kterém 
bude jasně uvedeno, k jakému závěru Kontrolní a revizní komise došla.  

Proti rozhodnutí Kontrolní a revizní komise již není odvolání.  

Shledá-li Kontrolní a revizní komise námitku oprávněnou, je manager MAS povinen zjednat nápravu. 
V tomto případě uvede projekt do Seznamu hodnocených projektů nad čáru.   

       Po projednávání námitky je Kontrolní a revizní komise povinna podat zprávu včetně rozhodnutí 
předsedovi Programového výboru do 2 pracovních dnů.     

           

Způsob bodování  

    Vedle povinných preferenčních kritérii si MAS Hlučínsko stanovila vlastní preferenční kritéria 
MAS. Bodovací systém je rozdílný s ohledem na zaměření každé fiche. Body jsou uvedeny ve 
formulářích u jednotlivých fichí. Kritéria bodování a výše bodů je uvedena u každé fiche 

     Hodnotící a výběrová komise má navíc u každé fiche hodnotící kritérium – „ Vyniká tento projekt 
svou výjimečností nad ostatní projekty?“ – tzv.žolík. Kritérium má maximální bodové ohodnocení a 
body za toto kritérium je možno přidělit Žádostí, která svou jedinečností přispívá k rozvoji regionu, 
udržení a rozvoji tradic Hlučínska 

Postup pro zařazení do bodovací stupnice při shodném počtu bodů je popsán u každé zpracované 
fiche. Tento popis je rovněž vypracován u jednotlivých hodnotících tabulek.  

       Popis jednotlivých údajů v žádosti či jejích přílohách musí být uveden tak, aby jednotlivá kritéria 
pro bodování, povinná i stanovená MAS, mohla být jednoznačně posouzena. Nebude-li popis údajů 
dle jednotlivých kritérií uveden srozumitelně a jednoznačně, příslušné kritérium bude ohodnoceno 0.     
Ve zpracování každé jednotlivé fiche jsou stanoveny povinné a nepovinné přílohy dle zaměření fichí.    
Pro vlastní hodnocení projektů jsou zpracovány Hodnotící tabulky.  Každý člen hodnotící a výběrové 
komise se musí minimálně 1x za rok zúčastnit školení pro hodnotitele, které může provést manager 
MAS, pověřený zástupce MAS nebo externí lektor. 

Na základě odevzdaných vyplněných Hodnotících tabulek hodnotící a výběrovou komisí bude 
vytvořen Seznam ohodnocených projektů (zodpovídá manager), ve kterém budou seřazeny sestupně 
všechny hodnocené projekty podle celkových dosažených bodů.  U projektů, které dosáhnou shodný 
počet bodů, bude v poznámce uvedeno zdůvodnění jejich pořadí (viz postup při shodném počtu bodů 
u jednotlivých fichí).  
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10.2 Způsob výběru projekt ů 

 

Postup při výběru projekt ů, zajištění osob pro hodnocení a výběr projekt ů 

     Programový výbor vybere po skončení termínu výzvy pro hodnocení projektů každé fiche 5 členů 
z výběrové komise tak, aby dle Seznamu doručených žádostí nedošlo ke střetu zájmu členů výběrové 
a hodnotící komise s předkládanými projekty. Programový výbor může pověřit hodnocením a 
výběrem Žádostí všechny členy hodnotící a výběrové komise, jestliže počet podaných Žádostí 
výrazně převyšuje finanční alokaci dané Výzvy. V tomto případě zvolený předseda hodnotící a 
výběrové komise zodpovídá za to, že při hodnocení a výběru Žádostí nedojde ke střetu zájmu.  

     Každý z vybraných členů do hodnotící a výběrové komise pro danou fichi je povinen podepsat 
Etický kodex.  

     Etický kodex musí obsahovat čestné prohlášení o: 

- Vyloučení střetu zájmu s předkládanými projekty 

- Zachování mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech 

- Povinném proškolení pro hodnotitele v rámci MAS 

       Hodnotící a výběrová komise se sejde nejdříve za 21 pracovních dnů po kontrole přijatelnosti 
projektu (čas pro podání a projednání námitky), nejpozději ale do 30 pracovních dnů. Členové komise 
si vyberou ze svého středu předsedu, který bude zodpovědný za činnost ustavené hodnotící a výběrové 
komise. O výběru provedou zápis, který bude přiložen k Protokolu o bodování. Komise bude hodnotit 
projekty na základě Seznamu hodnocených projektů podle přijatelnosti, a to pouze ty, které jsou nad 
čarou (počet vyhotovení viz kapitolu způsob bodování). 

     Každý projekt se bude bodovat na základě Hodnotící tabulky. Vedle bodů se budou do hodnotící 
tabulky zaznamenávat i poznámky a po ukončení hodnocení bude vypracován závěr ke každému 
hodnocenému projektu. 

     Doba potřebná pro hodnocení projektů se bude odvíjet od počtu podaných projektů nebo jejich 
obsáhlosti, ale nesmí být delší než 20 pracovních dnů. 

     Po ohodnocení všech projektů bude vytvořen Seznam ohodnocených projektů (viz kapitola způsob 
bodování). 

     Na základě Seznamu ohodnocených projektů a s ohledem na alokovanou finanční výši na danou 
fichi provede hodnotící a výběrová komise návrh výběru projektů vhodných pro poskytnutí dotace.  

     Po skončení výběru hodnotící a výběrová komise vypracuje Závěrečnou zprávu hodnotící a 
výběrové komise (zodpovídá zvolený předseda dané komise). Zprávu předá ke schválení 
Programovému výboru.    

        Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze se proti němu odvolat ani vznést námitku. 

     Všichni žadatelé mají právo být seznámeni s  hodnocením svých projektů, požádají-li si o ně. 

Všichni žadatelé budou informováni o dosažení celkového počtu bodů na internetových stránkách 
MAS Hlučínsko. Po kontrole RO SZIF budou vybraní žadatelé zveřejněni na internetových stránkách. 

      Výběrová a hodnotící komise se může přímo podílet na monitoringu realizace projektu 
prostřednictvím Průběžné a Závěrečné zprávy o realizaci (viz kap.10.3., A), f)) a může provádět 
závěrečnou kontrolu dokumentů před podáním Žádosti o proplacení. 
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Opravné postupy 

     Zjistí-li Kontrolní a revizní komise při svých kontrolách, že došlo při hodnocení a výběru projektů 
k porušení z některých bodů etického kodexu hodnotitele, je povinna toto neprodleně oznámit 
Programovému výboru a učinit o svém zjištění zápis. Hodnocení a výběr projektů pak Programový 
výbor prohlásí za neplatný a určí nové členy hodnotitelské a výběrové komise, která celý proces 
zopakuje. Toto všechno se pak musí objevit v závěrečné zprávě nové hodnotitelské a výběrové 
komise. Kontrola etického kodexu může probíhat v období hodnocení projektů a maximálně do třetího 
pracovního dne po ukončení hodnocení výběrovou a hodnotící komisí. 

 

10.3. Realizační část 

 

A) Administrace v průběhu realizace projektů, vedení složek projektů 

a) Žádost, osnova projektu a obecná ustanovení 

Obecná ustanovení, výběr projektů a podání Žádosti o dotaci se řídí Pravidly MZe pro opatření 
IV.1.2., kapitoly 2 a 4. 

     Všechny předložené projekty se musí držet osnovy projektů. Osnova projektů je popsána  
v Pravidlech MZe, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci opatření IV.1.2. 
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, příloha 2. Osnova projektů bude zveřejněna 
rovněž na webových stránka MAS Hlučínsko.  

     Žádost o dotaci se podává na stanoveném formuláři. Formulář bude zveřejněn na webových 
stránkách MAS Hlučínsko nebo je k dispozici na webových stránkách SZIF, Program rozvoje 
venkova, osa IV., opatření IV. 1. 2. 

     V daném kole příjmu žádosti může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o 
dotaci (kap.4., b)). Při nedodržení sankce – snížení dotace o 100 %. 

     Po hodnocení a předvýběru projektů předloží MAS Žádosti o dotace, na RO SZIF. Následně RO 
SZIF provede ověření administrativní kontroly Žádosti o dotace, která byla provedena MAS 
Hlučínsko. V případě nedostatků bude postupováno dle kap. 4, bodů r), s) Pravidel MZe, pro opatření 
IV.1.2. 

     Dodatečné úpravy požadované míry dotace ani dodatečné navýšení míry dotace nejsou možné a 
přípustné. (kap. 4.,t)). Při nedodržení sankce – snížení dotace o 100 %. 

     Dodatečné předkládání povinných i nepovinných příloh ani oprava obsahu předložených povinných 
i nepovinných příloh není možná a přípustná (s výjimkou zcela zřejmých formálních chyb) (kap.4., 
u)). Při nedodržení sankce – snížení dotace o 100 %. 

     Dodatečná oprava údajů povinných příloh, formuláře Žádosti nebo projektu, které mají vliv na 
bodové hodnocení nebo na výši dotace, není možná a přípustná (s výjimkou zcela zřejmých 
formálních chyb) (kap.4., v)). Při nedodržení sankce – snížení dotace o 100 %. 

     V případě, že SZIF dojede kontrolou k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splněny, 
sdělí to písemně žadateli spolu s důvody ukončení administrace Žádosti o dotaci (kap.4., w)). 

     V případě, že projekt není schválen ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova, sdělí 
tuto skutečnost RO SZIF písemně MAS Hlučínsko i žadateli (kap.4., x)). 

     V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova, je 
žadatel písemně vyzván k podpisu Dohody na ROSZIF a je povinen se dostavit na příslušné RO SZIF 
k podpisu Dohody ve lhůtě stanovené výzvou (v odůvodněných případech je možné na základě žádosti 
žadatele uskutečněné do data stanovené výzvou termín posunout až o 15 dnů) (kap.5., a)). Při 
nedodržení sankce – snížení dotace o 100 %. 
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     Při podpisu Dohody žadatel předkládá povinné přílohy stanovené ve specifické části Pravidel MZe 
(kap.5., b)). Při nedodržení sankce – snížení dotace o 100 %. 

 

b) Provádění změn 

Provádění změn se řídí Pravidly MZe pro opatření IV.1.2., kapitola 9.  

     Zde jsou stanoveny změny, které příjemce dotace nemůže provést bez souhlasu RO SZIF a které 
lze provést bez souhlasu, ale příjemce je povinen je zaznamenat na formuláři Žádosti o proplacení. 

     Hlášení o změnách žadatel nejprve nechá zkontrolovat a schválit k tomu odpovědnými zástupci 
MAS Hlučínsko, poté MAS Hlučínsko zajistí předání Hlášení  na příslušném ROSZIF, nebo je zasílá 
poštou. V případě zasílání poštou je nutné zasílat formulář pouze doporučeně, s úředně ověřeným 
podpisem žadatele/příjemce dotace, a zároveň nejpozději 11. pracovní den před stanoveným termínem 
předložení Žádosti o proplacení (kap. 9., e)). Stanovisko MAS bude žadateli předáno písemně (poštou-
doporučeně nebo proti podpisu). 

     Výsledek schvalovacího řízení je RO SZIF povinen oznámit žadateli/příjemci dotace nejpozději do 
60 kalendářních dnů od data obdržení Hlášení o změnách; v případě nedodržení termínu, oznámí do 
tohoto termínu RO SZIF žadateli/příjemci doatce důvod zdržení (kap.9., f)).  

 

c) Zadávání zakázek 

Zadávání zakázek se řídí Pravidly MZe pro opatření IV.1.2., kapitola 10. 

     Žadatel/příjemce dotace, který je veřejným, nebo dotovaným nebo sektorovým zadavatelem podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, postupuje podle tohoto 
zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě dokladuje podle 
tohoto zákona (kap.10., a)). 

     Z hlediska naplnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, které je třeba 
v souladu s komunitním právem dodržovat (viz finanční nařízení Rady (ES,Euratom)č. 1605/2002, ve 
znění pozdějších předpisů, dále čl.2 Smlouvy ES a čl.9 nařízení Rady (ES) č.1290/2005) je nezbytné, 
aby i v případech, kdy žadatel/příjemce dotace postupuje při zadávání zakázek mimo režim zákona, 
byla stanovena a dodržována určitá pravidla. 

Pro tyto případy MZe, jako Řídící orgán EAFRD stanovuje následující postup: 

1) Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu nepřesáhne 500 000 Kč (bez 
DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů., ale může zadat 
zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem při 
dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

2) Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu přesáhne 500 000 Kč (bez 
DPH), je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit zadáváací řízení, vybrat dodavatele 
z minimálně tří obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat. Řídí se 
přitom části Pravidel MZe – kapitola 10, b), 2):  a) – g). 

     Žadatel/příjemce dotace je povinen v rámci realizace schváleného projektu uzavírat smlouvy 
s dodavateli zboží, práce a služeb v písemné podobě. V případě, že hodnota zakázky nepřesáhne výši 
500 000Kč (bez DPH), může být smlouva nahrazena objednávkou potvrzenou dodavatelem. V případě 
platby v hotovosti do 100 000 Kč (bez DPH) může být smlouva nahrazena objednávkou vystavenou 
žadatelem/příjemcem dotace (kap. 10., 4)). 

d) Povinná publicita 

     Příjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu 
s přílohou č. VI. Nařízení Komise č.1698/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná 
pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č.1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
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zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Požadavky na publicitu jsou rovněž k dispozici na 
internetových stránkách MZe a SZIF. Dále je příjemce dotace povinen vykazovat monitorovací 
indikátory v souladu s příslušnou Fichí a specifickou částí Žádosti o dotace (kap.3., j)).  Při nedodržení 
sankce – splnění nápravného opatření uloženého ze strany SZIF; snížení dotace o 10 %. 

 

e) Způsob účtování o  poskytnuté dotaci 

Způsob účtování se řídí Pravidly MZe pro opatření IV.1.2., kapitola 13. 

     Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. Příjemce dotace, který nevede 
účetnictví podle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a 
podle zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o následné požadavky: 

- Příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu §11 zákona 
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

- Předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky 
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost, 

- Při kontrole poskytne příjemce dotace na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci 
v plném rozsahu (kap. 13., a)). 

Příjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou evidenci (pokud je účetní 
jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není účetní jednotkou) o veškerých výdajích 
skutečně vynaložených na projekt, případně se zřídí pro tuto účetní evidenci samostatné středisko 
(kap.13., b)). )).  Při nedodržení sankce – splnění nápravného opatření uloženého ze strany SZIF; 
snížení dotace o 10 %. 

 

f) Vedení složek projektů 

Všechny projekty vybrané pro přiznání dotace budou archivovány ve vlastní složce vedené pod celým 
evidenčním číslem Žádosti o dotaci. 

 Do složky k vlastním projektům bude také přiloženo Oznámení o schválení Žádosti o dotaci (RO 
SZIF) a Zpráva o průběhu realizace projektu. Tuto zprávu vypracuje příjemce dotace v polovině 
plánové doby realizace projektů a předá do kanceláře MAS do 30 dnů, které uběhnou od poloviny 
plánované doby realizace. Formulář pro průběžnou zprávu bude k dispozici na webových stránkách 
MAS Hlučínsko nebo může být předána příjemci dotace na vyžádání. 

  Zpráva bude vypracována  formou sebehodnotící tabulky s ohledem na povinná kritéria a kritéria 
stanovená MAS, jakož i s ohledem na monitorovací kritéria jednotlivých fichí. Po ukončení projektu 
má žadatel, jemuž byla poskytnuta dotace, povinnost vypracovat Závěrečnou zprávu o realizaci 
projektu. Závěrečná zpráva musí být doručena do kanceláře MAS Hlučínsko spolu se Žádosti o 
proplacení nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Formulář pro závěrečnou zprávu bude 
k dispozici, stejně jako pro průběžnou zprávu, na webových stránkách nebo může být předán zájemci 
na vyžádání. 

     Obě zprávy (průběžnou i závěrečnou) vyhodnotí Výběrová a hodnotící komise, která ji předá 
Programovému výběru do 3 dnů od svého projednání. Na základě vlastního rozhodnutí může 
Výběrová a hodnotící komise požádat Kontrolní a revizní komisi o provedení kontroly projektu. 

Vedle těchto dokumentů budou ve složkách k jednotlivým projektů rovněž archivovány další a/nebo 
jiné dokumenty potřebné nebo vztahující se k danému projektu. 

 

- Další a/nebo jiné dokumenty vztahující se k danému projektu 
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Další složky pro archivaci jsou upřesněny v interních směrnicích Archivačního řádu. Potřebné 
dokumenty lze archivovat v elektronické databázi. 
 
 
Administrace proplácení projektů 
 
Žádost o proplacení se řídí Pravidly MZe pro opatření IV.1.2., kapitola 11. 
     Žádost o proplacení nejprve předkládá příjemce dotace na MAS, kde je kontrolována Žádost včetně 
příloh dle kontrolního listu. V případě kladného výsledku kontroly dokumentace místní akční 
skupinou je formulář Žádosti o proplacení potvrzen pracovníkem MAS a teprve poté může příjemce 
dotace předložit Žádost na příslušné RO SZIF (kap.11., b)). 
     Žádost o proplacení musí být příjemcem dotace doručena do kanceláře MAS nejpozději 30 
pracovních dnů před ukončením projektu (celková doba realizace projektu včetně proplácení je 18 
měsíců, resp. 36 měsíců (leasing) od podpisu Dohody – Pravidla MZe, kap.2.,f), g)). Výběrová a 
hodnotící komise dané fiche je povinna do 7 pracovních dnů od doručení provést kontrolu všech 
dokumentů včetně účetních/daňových dokladů. Výběrová a hodnotící komise má právo přizvat ke 
konzultaci uznatelných nákladů externího specialistu. 
      Závěrečnou zprávu a realizaci a Žádost proplacení musí schválit před předložením na RO SZIF 
Programový výbor. V případě kladného výsledku bude příjemci dotace po schválení Programovým 
výborem Žádost o proplacení a potvrzená Zpráva o kontrole předána (poštou- doporučeně nebo osobně 
proti podpisu). 
     Při sporném/ých výdaji/ích nebo dokumentu/ech bude žadatel vyzván k vysvětlení a/nebo doplnění 
dokladu/ů nebo dokumentu/ů osvětlující danou skutečnost. 
Při zjištění chybějících dokladů nebo dokumentů bude mít žadatel 5 pracovních dnů na doložení 
chybějících nebo doplňujících dokladů nebo dokumentů.  
     Nedojde-li ke shodě, bude sporný doklad nebo dokument postoupen k posouzení Kontrolní a 
revizní komisi. Kontrolní a revizní komise se může obrátit o případné objasnění na RO SZIF a o 
konečném rozhodnutí vyhotoví Zápis o posouzení sporného dokladu nebo dokumentu a musí o dané 
skutečnosti informovat Programový výbor a Výběrovou a hodnotící komisi.  
     Následně příjemce dotace předkládá a podepisuje Žádost o proplacení před pracovníkem RO SZIF 
osobně i s dokladem o kontrole MAS (v případě právnických osob předkládá Žádost prostřednictvím 
jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem právoplatného jednání a podepisování 
za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce (kap. 11.,c)). 
     Předloží-li příjemce dotace k proplacení účetní/daňové doklady, jejichž konečný součet překročí 
Dohodou přiznanou výši dotace, nebude finanční částka nad rámec přiznané dotace proplacena (nelze 
finanční částku nad rámec přiznané dotace započítat do způsobilých výdajů) (kap. 11., g)) 

 

Metodika plánování a provádění kontrol projekt ů 

     Předmětem kontrol je dodržování stanovených předpisů a pravidel, poznání skutečného stavu 
realizace a porovnání se stavem deklarovaným a požadovaným. 

Proces provádění kontrol může být dle potřeb upřesněn v Manuálu administrativních postupů MAS 
Hlučínsko (interní předpisy). 

Kontroly jsou rozděleny na: 

1. Ex-ante (předběžnou) 

2. Interim (průběžnou) 
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3. Ex-post (následnou) 

Kontroly se dále rozdělují na kontroly plánované a namátkové (neplánované). 

     Všechny kontroly provádí Kontrolní a revizní komise, pověřený kontrolor nebo kontrolu 
administrativních postupů může provádět administrativní komise. Provádí-li kontrolu administrativní 
komise, je předseda komise povinen předat vyplněný formulář o kontrole Kontrolní a revizní komisi 
do 3 pracovních dnů od provedené kontroly. Tyto kontroly jsou prováděny namátkově.  

Kontrolní a revizní komise může rovněž pověřit administrativní komisi provedením kontroly 
administrativních procesů. 

Formuláře ke kontrole jsou součástí Manuálu administrativních postupů.  

Kontroly ex-ante 

      Tyto kontroly probíhají při administraci Žádosti o dotaci. Kontrolní a revizní komise provede u 
každé výzvy 1x kontrolu plánovanou a dále dle svého vlastního uvážení kontroly namátkové, a to 
v rozsahu minimálně 1x za každou výzvu.  

   a)  Při administrativní kontrole při přijetí Žádosti o dotaci se plánovaná kontrola zaměří na doložení 
všech předepsaných dokumentů. U všech kontrolovaných projektů bude předmětem kontroly 
správnost uváděných údajů. 

   b) Při kontrole u hodnocení přijatelnosti Žádosti o dotaci je plánovaná kontrola zaměřena na vlastní 
dodržování bodů přijatelnosti. 

     Před každou vlastní kontrolou si může Kontrolní a revizní komise (administrativní komise) 
zpracovat tabulku Analýzy rizik (pravděpodobnost a závažnost důsledku), která bude-li vyhotovena, se 
přiloží k vlastní kontrolní zprávě. Kontrolní a revizní komise (administrativní komise) výsledky 
kontroly zapíše do Kontrolní listu  administrativních postupů přijímání Žádosti o dotaci. Za 
vypracování tabulek analýz a kontrolního listu zodpovídá předseda Kontrolní a revizní komise.  

     Zprávy o kontrolách je Kontrolní a revizní komise povinna předkládat pravidelně na jednání 
Programového výboru. 

     Podá-li žadatel námitku proti administrativní kontrole nebo kontrole přijatelnosti je Kontrolní a 
revizní komise povinna toto projednat do 10 pracovních dnů. Závěrečnou zprávu o projednání včetně 
vypracovaného Protokolu o vznesení námitky (s pořadovým číslem) je KRK povinna předložit do 2 
pracovních dnů ode dne projednání předsedovi Programovému výboru. Za doručení zprávy žadateli 
zodpovídá manager MAS (viz kap. 10.1.1. a  kap. 10.1.2. – podávání námitky). 

c) Kontrolní a revizní komise je povinna se zúčastnit částí jednání výběrové a hodnotící komise. 
Předmětem plánované kontroly bude nestrannost hodnotitelů, včetně kontroly podepsání etického 
kodexu. Předmětem namátkových kontrol bude kontrola dodržování správnosti vlastního procesu 
hodnocení. Kontrolní zprávy budou předloženy na jednání Programového výboru a archivovány ve 
složce Kontrola hodnocení a výběru projektů. Zjistí-li KRK při kontrolách pochybení je povinna toto 
oznámit neprodleně Programovému výboru (viz opravné postupy). 

Rozhodnutí Kontrolní a revizní komise při těchto kontrolách je konečné a nelze se proti němu odvolat 
ani vznést námitku. 

Kontrolní a revizní komise je povinna předložit do 31. 12. každého roku Programovému výboru 
plánované kontroly, které lze naplánovat vzhledem k vyhlášeným výzvám a minimálně 1x za půl roku 
seznam plánovaných kontrol upřesnit. Kontrolní a revizní komise je povinna provádět i namátkové 
kontroly, jejichž minimální četnost si stanoví do plánovaného seznamu. 
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1. Kontroly interim 

 

Cílem průběžných kontrol je ověření plnění smluvních podmínek příjemcem dotace (včetně povinné 
publicity) a správnost čerpání finančních prostředků. MAS Hlučínsko ukládá Kontrolní a revizní 
komise, aby plánovaná kontrola proběhla minimálně 1x při realizace každého projektu. Tyto 
plánované kontroly je Kontrolní a revizní komise povinna zahrnout do svého plánu kontrol.  

Upřesnění rozpisu plánovaných průběžných kontrol projektů je Kontrolní a revizní komise povinna 
předložit Programovému výboru minimálně1x za půl roku. 

     Četnost namátkových kontrol je plně v kompetenci Kontrolní a revizní komise. Ta si sama určí dle 
jednotlivých projektů počet a způsob kontroly. Kontroly mohou být zaznamenány na Kontrolní list 
nebo mohou být ve formě Zprávy o kontrole nebo jako kontrola může sloužit i zpráva z tisku nebo 
jiného veřejného zdroje. 

     Pro vlastní fyzickou průběžnou kontrolu projektů bude kontrola evidována v Kontrolním listě o 
průběžné  kontrole, který bude archivován ve složce Průběžné kontroly projektů a zároveň jeho kopie 
bude součástí vlastní dokumentace projektu. Povinnou součástí Kontrolního listu je uvedení data 
kontroly, času, místa a jména kontrolujícího a další části, jako např. předmět kontroly, výsledek, 
stanovená nápravná opatření, vyjádření kontrolovaného subjektu apod. Za vypracování Kontrolního 
listu zodpovídá předseda Kontrolní a revizní komise. 

     Průběžnou kontrolu provádí Kontrolní a revizní komise nebo na její návrh pověřený pracovník 
MAS Hlučínsko. Kontrolor bude vybaven pověřovacím dokumentem, který jej opravňuje: ke vstupu 
na pozemky, předložení patřičných dokladů a dokumentů a zajištění dalších informací vztahujících se 
k danému projektu (např. kontrola cestovních příkazů, ověřování podpisových práv,..). Pověřovací 
dokument vystavuje Programový výbor. 

 Kontrola se provádí za přítomnosti příjemce dotace, případně jeho pověřeného zástupce.  Kontrolní 
list bude vypracován do 10 pracovních dnů po provedení kontroly a bude předložen kontrolovanému 
subjektu k vyjádření. Kontrolovaný subjekt uvede, zda s obsahem kontrolního listu a závěry kontroly 
souhlasí, souhlasí s určitými připomínkami (tyto uvede) nebo nesouhlasí a uvede důvody.  

      Upřesnění rozpisu plánovaných průběžných kontrol projektů je Kontrolní a revizní komise 
povinna předložit Programovému výboru minimálně1x za půl roku. 

      Povinností kontrolora je domluvit je domluvit si kontrolu minimálně 48 hodin před vlastní 
kontrolou. Kontrolor je povinen řídit se bezpečnostními předpisy, jinak se vystavuje možnému postihu 
o porušení bezpečnosti práce. Povinností kontrolora je zachovávat mlčení o všech skutečnostech, které 
souvisejí s prováděním kontroly. 

     Povinnost kontrolovaného subjektu osoby je umožnit přístup kontrolora na území nebo do objektu, 
vztahující se k danému projektu. Na vyžádání je povinen předložit požadované dokumenty a vysvětlit 
požadované informace. 

     Kontrolní list bude do 10 pracovních dnů po vypracování Kontrolního listu projednán Kontrolní a 
revizní komisí a dle zjištěných skutečností může být příjemci uloženo nápravné opatření. Kontrola 
stanovaného opatření bude součástí namátkové kontroly v nejbližším možném termínu pro odstranění 
závad.  

     Závěry o projednávání kontrol budou předloženy na jednání Programovému výboru. 

     O výsledcích kontrol je Kontrolní a revizní komise povinna informovat na jednání Programový 
výbor.  

     Kontrolní a revizní komise je povinna zúčastnit se kontrol, které provádí RO SZIF. 
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2. Kontroly ex-post 

     Cílem kontrol je porovnání obsahu konkrétního projektu včetně jeho specifické částí 
s kvantifikovanými výstupy a výsledky a rovněž kontrola udržitelnosti po dobu 5 let po skončení 
projektu. Kontrole podléhají všechny realizované projekty, kontrola musí být provedena minimálně 1x 
po ukončení realizace a v povinné době pro udržitelnost projektu. 

     Výsledky kontroly budou uvedeny v  Kontrolním listu o následné kontrole. Tyto kontrolní listy 
budou vypracovány ve dvou vyhotoveních, 1x archivovány ve složce Následné kontroly projektů, 1x 
založeny u vlastního projektu. Za vypracování Kontrolního listu zodpovídá předseda Kontrolní a 
revizní komise. 

Rozpis těchto plánovaných kontrol je Kontrolní a revizní komise povinna předložit Programovému 
výboru vždy k 31. 12. každého roku, komise může kontroly upřesnit 1x za půl roku. 

Pověření, postup, práva i povinnosti jsou totožné jako u průběžné kontroly projektů. 

     Namátkové kontroly jsou plně v kompetenci Kontrolní a revizní komise a jsou totožné jako 
kontroly průběžné. 

     O výsledcích kontrol je Kontrolní a revizní komise povinna informovat na jednání Programový 
výbor.  

     Kontrolní a revizní komise je povinna zúčastnit se kontrol, které provádí RO SZIF. 

Všechny plány kontrol, ex-ante, interim i ex-post budou založeny ve složkách příslušných kontrol. 

 

Způsob zajištění osob, které se budou podílet na administraci a kontrole projektu 

    Administraci projektů, hodnocení a monitoring budou zajišťovat pracovníci MAS, na hodnocení 
realizace projektů a monitorig se mohou také podílet členové hodnotící a výběrové komise. Pro 
administrativní kontrolu uznatelných nákladů ex-post při podání Žádosti o proplácení lze v případě 
nutnosti přizvat k objasnění některých dokladů nebo dokumentů externího znalce nebo odborníka 
v dané oblasti. V tomto případě bude s daným odborníkem uzavřen smluvní vztah na provedenou 
práci. 

      Za všechny kontroly projektů je zodpovědná Kontrolní a revizní komise. Kontrolu projektů mohou 
provádět členové Kontrolní a revizní komise nebo pověřená osoba, které Kontrolní a revizní komise 
vystaví pověřovací dokument. Tato osoba uzavře smlouvu s MAS Hlučínsko, kterou podepíše 
předseda MAS nebo jeho pověřený zástupce. Součástí smlouvy bude pasáž o povinnosti mlčenlivosti 
ke zjištěným skutečnostem při kontrole projektů. V případě přizvání externího znalce pro kontrolu 
bude smlouva uzavřena také. Kontroly mohou provádět s vědomím Kontrolní a revizní komise 
pracovníci MAS Hlučínsko nebo členové Programového výboru. 

     Kontrolní a revizní komise je zodpovědná za vypracované zprávy o kontrolách, předkládané zprávy 
o kontrolách Programovému výboru i členské schůzi. 

 

 

10.4. Kontrola činnosti MAS 

Proces provádění kontrol může být dle potřeb upřesněn v  Manuálu administrativních postupů MAS 
Hlučínsko (interní předpisy). 

 

Zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS 

     Odpovědnost za pracovníky MAS nese manager MAS a přímo se zodpovídá předsedovi MAS. 
Činnost pracovníků MAS, včetně dodržování a využívání pracovní doby, BPOP, náplní práce, povinná 
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školení a pravidelné vzdělávání a jiné, bude předkládána Programovému výboru na jeho schůzích.  
Plán vzdělávání a školení pracovníků MAS schvaluje Programový výbor, který jej předloží na vědomí 
členské schůzi.  

     Kontrolní a revizní komise je povinna provádět minimálně 1x ročně plánovanou kontrolu činnosti 
MAS a výsledek z této kontroly předložit členské schůzi. Dále je Kontrolní a revizní komise povinna 
provádět kontroly namátkové. Četnost namátkových kontrol je plně v kompetenci Kontrolní a revizní 
komise. Výsledky z těchto kontrol budou evidovány ve složce Kontroly o činnosti a hospodaření 
MAS. Kontrolní a revizní komise je povinna zahrnout plánované kontroly o činnosti MAS do svého 
plánu kontrol.  

     Kontrolní a revizní komise může na základě svého rozhodnutí požádat Programový výbor o 
pověření navržených zodpovědných osob k provedení kontroly činnosti MAS (mimo povinnou 
kontrolu 1x za rok). Programový výbor pak vystaví pro dané osoby Pověření k provedení auditu, kde 
bude uvedeno jména pověřených osob pro provedení kontroly, cíl kontroly a datum kontroly. 
Pověřené osoby pak vypracují zprávu o provedené kontrole pro Kontrolní a revizní komisi, která je za 
vypracovanou zprávu zodpovědná a předloží ji Programovému výboru. 

 

Zajištění kontroly účetnictví MAS 

    Kontrola účetnictví probíhá dvěma způsoby. 

a) Vnitřní kontrola hospodaření  

     Vlastní hospodaření MAS, zahrnující kontrolu veškerého účetnictví, zajišťuje Kontrolní a revizní 
komise. Ta je povinna zahrnout do svých plánů kontrol minimálně 1x za rok kontrolu plánovanou a o 
výsledcích této kontroly informovat členskou schůzi. Dále je Kontrolní a revizní komise povinna 
provádět kontroly namátkové. Četnost namátkových kontrol je plně v kompetenci Kontrolní a revizní 
komise. Výsledky z těchto kontrol budou evidovány ve složce Kontroly o činnosti a hospodaření 
MAS. Kontrolní a revizní komise je povinna zahrnout plánované kontroly činnosti a hospodaření 
MAS do svého plánu kontrol.  

     Při vlastní kontrole hospodaření je nutná účast minimálně 2 členů Kontrolní a revizní komise. 

b) Vnější kontrola hospodaření 

     Je možno provést proběhnout vnější audit hospodaření. Rozhodnutí o provedení vnějšího auditu je 
v kompetenci členské schůze. Návrh na provedení vnějšího auditu může podat kterýkoliv člen MAS 
Hlučínsko s uvedením důvodu své návrhu. Pro provedení tohoto auditu bude povolán externí auditor. 
Vyhodnocení externího auditora bude předloženo Kontrolní a revizní komisi a Programovému výboru. 
Nápravu nebo opravu případných nedostatků zpracuje spolu s managerem MAS Programový výbor a 
své návrhy přednese spolu s vyhodnocením auditu členské schůzi. Ta jediná je oprávněna stanovit 
nápravná opatření. 

 

 

Shrnutí kontrol vnitřního i vnějšího auditu 

      Cílem kontrol činnosti MAS Hlučínsko je ověřování správnosti všech systémů vlastní činnosti. 
Správnost řídících mechanizmů, efektivnost a účinnost procesů, komunikativnost, integritu informací 
a dosahování stanovených cílů. 

     Za všechny kontroly plně zodpovídá Kontrolní a revizní komise.  

     Plán auditu hospodaření je Kontrolní a revizní komise povinna předložit ke schválení 
Programovému výboru vždy k 31. 12. daného roku, upřesnění je možné 1x za půl roku. 

     Namátkové kontroly jsou plně v kompetenci Kontrolní a revizní komise. 
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     Ze všech kontrol je Kontrolní a revizní komise povinna vypracovat zprávu, v případě provedení 
auditu vnějším nebo jiným auditorem si zprávu od něj vyžádat a všechny zpráva archivovat ve složce  
Provádění auditů. Součástí závěrečné zprávy bude vedle zjištění daných skutečností i návrh na 
opatření. Celá závěrečná zpráva bude předložena Programovému výboru a členské schůzi, která jako 
jediná může přijímat nápravná opatření. 

     Součástí prováděných kontrol je zároveň kontrola a dodržování spisového řádu a archivace 
dokumentů. Postup plánovaných a neplánovaných kontrol probíhá, stejně jako u výše uvedeného, 
včetně rozpisu plánovaných kontrol, který bude součásti plánu auditů. 

 

Postup při sebehodnocení MAS 

 

     Sebehodnocení MAS proběhne formou vnitřního auditu MAS, který hodnotí naplňování cílů, 
dodržování zásad, postupů, ochrana aktiv a efektivnost a účinnost procesů. Vnitřní audit je prováděn 
minimálně 1x za rok. Vnitřní audit provádějí na doporučení Kontrolní a revizní komise osoby, které 
schválí a vystaví jim Pověření k auditu Programový výbor. Kontrolu musí provádět minimálně 2 
pověřené osoby, z nichž Programový výbor vybere vedoucího skupiny. Vedoucí auditorské skupiny je 
zodpovědný za vypracování a předložení Zprávy o vnitřním hodnocení MAS. Zpráva se předkládá 
Programovému výboru a ten na základě předložené Zprávy zpracuje nápravná opatření. Závěrečná 
zpráva a nápravná opatření z ní vyplývající se předloží členské schůzi. Ta jediná je oprávněna přijímat 
nápravná opatření.     Hodnocení bude prováděno formou vyplňování formuláře, kde auditoři vyznačí 
plnění kritérií. Formulář je k dispozici jako součást interního manuálu, dle potřeby prováděných 
procesů může bát aktualizován. 

     V tabulce objasnění se posuzuje: 

- Zda nedochází k porušením stanov MAS Hlučínsko 

- Zda je dostatečná ochrana majetku MAS Hlučínsko 

- Zda každá námitka je posuzována Kontrolní a revizní komisí (počet námitek: počtu zápisů 
KRK) 

- Zda jsou prováděny plánované kontroly Kontrolní a revizní komise dle plánu kontrol 

- Zda je prováděno vzdělávání pracovníků MAS dle plánu školení a vzdělávání 

     Evaluaci a vnitřní hodnocení MAS je také možno provádět dle pokynů MZe. Podklady pro 
evaluaci a vnitřní hodnocení vypracují pracovníci MAS Hlučínsko a předloží je Programovému 
výboru a Kontrolní a revizní komisi. Po předložení členské schůzi budou výsledky evaluace 
zveřejněny na webových stránkách sdružení. 

 

Další možná kritéria v Hodnotící tabulce pro sebehodnocení MAS: 

- Obměna pracovníků MAS 

- Přiměřenost zaškolování nových pracovníků 

- Informovanost pracovníků o dění v MAS Hlučínsko 

- Informovanost obyvatelstva o dění v MAS 

Za provedení vnitřního auditu MAS je zodpovědná Kontrolní a revizní komise. 

     Provedení vnitřního auditu může nařídit Kontrolní a revizní komise i při vlastním zjištění 
porušování stanov, případně po upozornění členem na tuto skutečnost. V případě písemného 
upozornění je Kontrolní a revizní komise toto povinna sdělit Programovému výboru. Po provedení 
vnitřního auditu bude postup stejný jako je uvedeno výše. 
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10.5. Archivace 

 

Spisový řád a archivace dokumentace 

 

     Spisový a skartační řád má platnost pro MAS Hlučínsko a je závazný pro všechny zaměstnance a 
členy MAS Hlučínsko. Řídí se interními předpisy uvedenými v Archivačním řádu MAS Hlučínska. 
Tyto interní předpisy určují způsob vedení správy dokumentů, archivace a vyřazování dokumentů, 
jakož i vedení složek v části spisový plán. 
     Archivační řád může být aktualizován dle potřeb, které vyvstanou při realizaci programu LEADER 
+, vlastní činnosti MAS Hlučínsko a jiných činnostech. 
      
 

Technické zázemí 

     Archivem MAS pro uchovávání archiválií a písemností označené skartačními znaky je kancelář 
MAS. Pro archivaci je kancelář vybavena vlastním inventářem s dostatečným zabezpečením 
(uzamykatelná skříň, vlastní zabezpečení kanceláře MAS Hlučínsko). V případě potřeby bude 
vytvořen vlastní archív pro skladování dokumentů.      
       

 

 

10.6. Monitoring 

Plán monitoringu 

      Monitoring provádí 1 x ročně (na prvním zasedání nového roku) Programový výbor a obsah 
hodnocení a navrhované nápravné aktivity nebo změny budou zahrnuty do výroční zprávy, která se 
předkládá členské schůzi, která jako jediný orgán může přijímat rozhodnutí. Při navržení změn musí 
všechny navrhované změny akceptovat Pravidla MZe IV.I.I., kapitola 7. Provádění změn.     

     Monitoring realizace projektů probíhá formou vypracování zpráv příjemcem dotace. Hodnocení se 
provádí na formulářích Zpráva o průběhu realizace projektu a Závěrečná zprávu o realizaci projektu. 
Průběžnou zprávu vypracuje příjemce dotace v polovině plánové doby realizace projektů a předá do 
kanceláře MAS do 30 dnů, které uběhnou od poloviny plánované doby realizace. Formulář pro 
průběžnou zprávu bude k dispozici na webových stránkách MAS Hlučínsko nebo může být předána 
příjemci dotace na vyžádání. 

   Po ukončení realizace projektu má žadatel, jemuž byla poskytnuta dotace, povinnost vypracovat 
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Závěrečná zpráva musí být doručena do kanceláře MAS 
Hlučínsko spolu se Žádosti o proplacení nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace projektu. 
Formulář pro závěrečnou zprávu bude k dispozici, stejně jako pro průběžnou zprávu, na webových 
stránkách nebo může být předán zájemci na vyžádání. 

 

Způsoby ověřování monitorovacích kritérií 

Hodnocení monitoringu MAS Hlučínsko se zaznamená do Hodnotící tabulky monitoringu MAS dle 
monitorovacích kritérií stanovených MAS Hlučínsko. 

Monitorovací kritéria jsou uvedeny v kapitole 6.6. 
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Ve složce Vlastní monitoring MAS budou k jednotlivým zprávám případně přiloženy návrhy na 
opravná nebo doplňující opatření 

     Monitorovací kritéria projektů jsou stanovena u každé fiche s ohledem na její zaměření a jsou 
součástí Průběžné a Závěrečné zprávy o realizaci. 

 

 

10.7. Vyhodnocení SPL 

Plán vyhodnocování 

     Vyhodnocování SPL provádí komise pro SPL. Vyhodnocení SPL se provádí minimálně 1x ročně, 
na počátku roku a toto vyhodnocení se předkládá Programovému výboru. Programový výbor navrhne 
případné nápravné aktivity a vše předloží členské schůzi, která jako jediný orgán může přijímat 
rozhodnutí. Všechny nápravné aktivity musí respektovat Pravidla MZe IV.I.I., část A, kapitola 7. 

    V rámci hodnocení SPL může komise provádět i průběžná hodnocení SPL. Průběžná hodnocení se 
provádějí na stejném formuláři a předkládají se Programovému výboru. Při zjištění závažných 
nedostatků nebo nedodržování SPL musí Programový výbor svolat do 15 pracovních dnů členskou 
schůzi a navrhnout nápravná opatření. Vyhodnocení SPL po každém roce realizace bude předloženo 
k projednání členské schůzi a poté bude zveřejněno na webových stránkách sdružení. K dispozici bude 
rovněž tištěná zpráva o realizaci SPL.  

      

 

Zajištění evaluace   

 Při kontrole dodržování SPL se doporučuje hodnotit: 

- Zda jsou fiche vyhlašovány dle plánu 

- Zda je počet přihlášených žádostí do jednotlivých fichí dostatečný (počet Žádostí na 1 fichi) 

- Zda schválené projekty naplňují cíle a strategii MAS Hlučínsko 

- Zda jsou splnitelná preferenční kritéria stanovená MAS  

- Zda není velký počet neuspokojených Žádostí o dotace (poměr schválené : neschváleným) 

- Zda se dodržuje monitorování projektů a jejich kritérií 

- Zda projekty přispívají k trvale udržitelnému rozvoji území MAS 

- Zda je dostatečné zapojování žen (do činnosti MAS, projektů,…) a jak (aktivity – počet, 
účastníci,.) 

- Zda je dostatečné zapojování mladých lidí a jak (aktivity – počet, účastníci,.) 

- Zda je dostatečné zapojování zemědělců a jak (aktivity – počet, účastníci,..) 

- Počet vyhlášených výzev / rok 

- Počet přijatých Žádostí o dotaci /rok / fichi 

- Čerpání finanční částky / rok (Čerpání objemu dotací na projekty,Proplacení finanční 
částky/rok) 

- % podíl poskytnutých finančních prostředků dle příjemce dotace (podnikatelská sféra,veřejná 
sféra,  nezisková sféra) 

- Jaká je informovanost žadatelů 
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- Jaká je kvalita jednotlivých informačních zdrojů (frekvence aktualizace www stránek, počet 
vydaných informačních materiálů za dané období, počet prezentací MAS na akcích jiných 
subjektů,..) 

- Jaké je množství vznesených námitek proti administrativním postupů (ve fázi administrativní 
kontroly, kontroly přijatelnosti, apod.) 

- Zda je dostatečné personální zajištění jednotlivých fází administrativního procesu 

- Jaká je kvalita závěrečných vyúčtování projektů (dle MAS, dle SZIF – lze posuzovat podle výzev 
k doplněním či opravám) 

- Jiné,… 

  

Návrhy způsobu zapracování výsledku vyhodnocování do SPL 

     Po obdržení hodnotící zprávy komise provede Programový výbor celkové zhodnocení SPL. Na 
základě obdržené zprávy, vlastních nebo jiných poznatků a vnitřního auditu MAS vypracuje 
Programový výbor SWOT analýzu (vypracováním může být pověřen manager nebo pracovník MAS, 
případně externista), kterou porovná se SWOT analýzou SPL. Při porovnání SWOT analýz provede 
vyhodnocení základního dodržování SPL. Lze provést úpravy, které musí respektovat Pravidla MZe 
IV.I.I. část A, kapitola 7. Provádění změn. Celý proces musí být vyhotoven do první členské schůze 
daného roku, na které bude předkládáno hodnocení aktivit a činností MAS Hlučínsko. SWOT analýza 
bude prováděna pouze v případě, že po aktualizaci Integrované strategie území dojde k výrazným 
plánovaným změnám v aktualizované úpravě a tyto změny mohou výrazně ovlivnit realizaci SPL. 

     Závěrečnou zprávu s navrhovanými nápravnými aktivitami předloží Programový výbor členské 
schůzi k projednání. Závěrečná zpráva spolu s přijatými nápravnými aktivitami, případně spolu 
s kopiemi formulářů dodaných na RO SZIF budou archivované ve složce Vyhodnocení SPL.  

    Hodnotící zprávy vypracované v polovině realizace SPL a po skončení SPL (ex-post) budou 
vyhotoveny ve dvou exemplářích. 1x předána do oddělení metodiky osy 4 PRV na CP SZIF, druhá 
spolu s opatřeními archivována v příslušné složce. Povinnost tohoto hodnocení vyplývá z Pravidel 
MZe IV.I.I. část A, kapitola 8., bb).  

      

Způsoby zveřejňování výsledků SPL a vyhodnocení 

     Po projednání Vyhodnocení SPL a navrhovaných nápravných aktivitách členskou schůzí bude 
kompletní Vyhodnocení včetně navrhovaných aktivit vyvěšeno na internetových stránkách MAS 
Hlučínsko. Doporučuje se starostům obcí ležících na území MAS Hlučínsko, aby tento materiál 
zveřejnili na svých webových stránkách obcí také.  

     Na webové stránky se rovněž umístí průběžné hodnocení SPL i s navrhovanými nápravnými 
aktivitami. 

 

 

10.8. Propagace MAS 

 

Způsob zajištění propagace MAS, způsob informování obyvatelstva, zájmových skupin a 
oborových sdružení 

    Hlavní způsob propagace MAS Hlučínsko bude přes internetové stránky www.mashlucinsko.cz.  

     Všichni starostové z obcí, ležících na území MAS Hlučínsko, budou mít k dispozici SPL a 
závěrečné zprávy o hodnocení SPL. Prováděním anket mezi obyvatelstvem žijícím na území MAS 
Hlučínsko o jejich záměrech, potřebách a plánech se zvýší informovanost o činnosti MAS. Manager 
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MAS spolu se starosty obce vypracuje plán anket, obsah anket a vhodné termíny, časy a místa pro 
provedení anketního šetření. Výsledky anketního šetření zpracují pracovníci MAS a předloží 
Programovému výboru, který použije výsledky při vyhodnocování SPL. 

     Pověřený zástupce MAS musí na vyžádání poskytnout informace o činnosti MAS a naplňování 
SPL na jednání starostů mikroregionu Hlučínsko. 

     Starostové obcí mohou pozvat pověřeného zástupce MAS na zasedání zastupitelstva pro poskytnutí 
informací o aktivitách MAS Hlučínsko. 

     K propagaci se MAS Hlučínsko bude snažit využít v rámci možností Moravskoslezského kraje, 
Euroregionu Silesia a národních i mezinárodních organizací ke zviditelnění na akcích, internetových 
stránkách apod. 

     Důležitým propagačním materiálem bude vydání brožury, informační letáky a jiné písemností o 
jednotlivých činnostech a aktivitách MAS Hlučínsko. 

Další možné informační zdroje: 

- obecní vývěsky 

- zpravodaje členských obcí MAS 

- placená inzerce v regionálním tisku  

- e-mailing (zasílání informací např. potenciálním žadatelům) 

     Propagaci MAS Hlučínska je možno zajistit regionálními produkty a službami, prezentací 
kulturních, společenských a sportovních aktivit, které jsou typické pro region Hlučínska. Svou 
propagaci MAS Hlučínsko může konzultovat s jednotlivými obcemi, organizacemi, církvemi a 
mikroregiony v součinnosti se Sdružením obcí Hlučínska.  

 

Zhodnocení účinnosti propagace MAS 

     Programový výbor může pověřit ustavené komise (viz kap.9.1.) k provedení dotazníkovému 
šetření. Jednotlivé komise si sami stanoví oblast šetření dle svého zaměření, vymezí si okruh obcí (a to 
tak, aby byla zajištěna rovnoměrnost šetření v celém regionu) a stanoví si vzorek obyvatelstva, na 
kterém šetření provedou. Své návrhy otázek předloží ke chválení Programovému výboru. 

   . Závěry dotazníkového šetření budou použity pro sebehodnocení MAS Hlučínsko a pro kontrolu 
plnění SPL. 

     Členové MAS mohou sami provádět náhodným dotazováním obyvatelstva šetření a výsledky 
předložit k projednání na členské schůzi. 

     Členové komisí i členové MAS mohou jako formu zhodnocení účinnosti propagace předkládat i 
jiné průkazné materiály (např. fotodokumentace). 

    Aktualizace www.stránek 

      Aktualizace internetových stránek bude probíhat průběžně. Za aktualizaci je zodpovědný manager 
MAS.  

Plán informovanosti o své činnosti a výsledcích do budoucna 

   Programový výbor  průběžně na svých jednání projednává výsledky činnosti MAS a plánuje aktivity 
do budoucna. Vyhodnocení a plány se předkládají ke členské schůzi a jako součást zápisu z členské 
schůze budou k dispozici na internetových stránkách.  

     Dojde-li členská schůze k závěru, že určité výsledky a/nebo aktivity jsou prioritou pro další činnost 
MAS, bude jejich rozhodnutí zveřejněno na internetových stránkách zvýrazněně. 
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11. ZAPOJENÍ ŽEN, MLADÝCH LIDÍ A ZEM ĚDĚLCŮ 

 

Pro zapojování výše uvedených skupin jak do činnosti MAS Hlučínsko tak i do rozvoje území MAS 
Hlučínsko byly vytvořeny dvě komise: 

- Komise pro činnost žen a mladých lidí 

- Komise pro činnost zemědělců 

 

1. Zapojení a činnost žen a mladých lidí 

Shrnutí současného stavu: 

Zapojení žen: Možná díky specifickému historickému a sociálně-kulturnímu rozvoji regionu stojí po 
posledních volbách v čele obcí pouze jedna žena-starostka. Angažovanost žen se projevuje především 
v oblasti zemědělství, kde řadu podniků řídí ženy. Dalším možným důvodem je předpokládaná nižší 
možnost seberealizace především mladých žen v obcích na území MAS. 

Zapojení mladých lidí: Po studiu na středních školách řada mladých lidí odjíždí studovat i mimo 
Moravskoslezský kraj. Nižší možnost pro další profesní růst (území je především zemědělsky 
zaměřeno) na jedné straně způsobuje, že se mladí lidé nevracejí do rodných obcí, protože zde 
nenacházejí dostatek pracovních příležitostí a možnosti profesního růstu.  Na straně druhé dnešní trend 
zdravého životního stylu přivádí mladé rodiny zpět na venkov z průmyslových aglomerací – zde je 
možnost využít jejich potenciálu. Zapojením do činností nejen pro rozvoj obce, ale i celého území je 
širokým možným potenciálem rozvoje lidských zdrojů. 

Velmi silné je zapojování mladých lidí ve sportovních klubech (fotbal) i v dalších  společenských 
aktivitách (dobrovolný požární sbor, plesová sezóna, dožínky, jarmarky) 

 

 

Komise proto navrhuje pro období 2007-2013 

Možné aktivity a opatření: 

1. Vzdělávání pro ženy na mateřské dovolené – jak neztratit kontakt s veřejností, nové 
informační trendy (založení komunitních škol)  

2. Zapojování žen všech věkových skupin do projektů v souladu s přijatými fišemi – umožnit 
proškolení pro vlastní přípravu projektů, využití žen v oblasti dotazníkových šetření, v oblasti 
cestovního ruchu využít místních znalostí především německého a polského jazyka pro 
zkvalitnění služeb 

3. Vzdělávání žen ve věku okolo 50 let, nezaměstnaných – práce s počítačem, asertivní jednání, 
jak získat sebevědomí, jak jednat s lidmi, zdokonalování cizích jazyků, průvodcovské služby, 
pohostinské služby (založení komunitních škol)  

4. Akce pro mladé dívky – podpora akcí Mladá dívka – seznámení dívek s módními trendy, 
naučit je vystupování na veřejnosti, pozvednutí sebevědomí, možnost uspořádání soutěží 
krásy, znalostí nebo dovedností na území MAS, kurzy moderního tance 

5. Podpora akcí pro ženy- kurzy šití podle nových trendů, háčkování, okrasná zahrada, pořádání 
soutěží (o nejlepší tradiční slezské jídla, tradiční slezský výrobek, luštění sudoku) 
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6. Ve spolupráci s partnerskou polskou LGD podporovat a rozšiřovat slezské tradice (společné 
soutěže, výměna zkušeností, společná podpora cestovního ruchu, vzájemné zdokonalování 
jazyka hravou formou při společných setkáních – lidová písnička, lidová říkanka, společné 
čtení z kronik) 

7. Umožnit soustavné zvyšování kvalifikace a profesního růstu (komunitní školy – zdokonalení 
jazykových možností, asertivita). Účast při rozvoji slezských výrobků a produktů (branding) 
– marketing trhu, design, propagace 

8. Zapojení mladých lidí do projektů v souladu s SPL (příprava projektové dokumentace, 
dotazníkové šetření) 

9. Zapojování mladých lidí do vlastní činnosti MAS (účast na seminářích, účast v komisích, 
administrativní práce) 

10. Poradenská nebo technická pomoc (dle možností MAS) při zakládání mikropodniků, které 
vyplňují mezeru v podnikatelském prostředí na území MAS  

11. Zapojování mladých lidí do rozvoje cestovního ruchu (překladatelství, průvodcovství). 
Využít možností Slezské univerzity a informační podpory občanského sdružení Matice 
slezská 

12. Podporovat netradiční sportovní a kulturní akce (soutěže skateboardu, on-line bruslení, 
soutěže vlastních módních výtvorů, ručních prací) 

13. Podpora kulturních akcí a sportovních akcí pořádaných mladými lidmi 

14. Podporovat rekreačně-sportovní vyžití mladých rodin s dětmi (cyklostezky, naučné pěší 
stezky, sportoviště přístupná veřejnosti) 

15. Ve spolupráci s partnerskou polskou LGD podporovat a rozšiřovat společné sportovně-
kulturní vyžití mladých lidí  

 

2. Zapojení a činnost zemědělců 

Shrnutí současného stavu: 

Území, na kterém má MAS Hlučínsko působnost, je převážně zemědělsky zaměřeno. Členský 
podnikatelský sektor v MAS je tvořen v současnosti jen zemědělskými podnikateli, kteří stáli při 
založení sdružení. Orientace v tomto oboru je především na rostlinnou výrobu, živočišná oblast je 
mírně v útlumu. Stále zde chybí zaměření na agroturistiku a začíná být aktuální diverzifikace 
zemědělské činnosti. Modernizací zemědělských podniků a podpora pro zpracování vlastní 
zemědělské produkce zvýší konkurenceschopnost podnikatelských subjektů. 

 

 Komise proto navrhuje pro období 2007-2013 

Možné aktivity a opatření: 

1. Informační a poradenská podpora pro modernizaci a zpracování 
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2. Podpora rozvoje agroturistiky 

3. Ve spolupráci s partnerskou polskou LGD podporovat tradiční slezské produkty 

4. Ve spolupráci s partnerskou polskou LGD podporovat výměnu podnikatelských zkušeností a 
pomáhat v navazování partnerské spolupráce 

5. Informační a poradenská podpora ekoprodukce 

 

  

 

 

 

 

 

 


