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Zápis z jednání realizačních týmů MOS v území ORP Kravaře a ORP Hlučín 
s MAS Hlučínsko 

Datum jednání: 10. 6. 2015 

Místo jednání: Kancelář MAS Hlučínsko, Velké Hoštice 
Přítomni: Ing. Josef Teurer (Hoštická, a. s.; MAS Hlučínsko), Mgr. Dagmar Quisková 

(MAS Hlučínsko), Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. (MAS Hlučínsko), Jana 
Teichmanová (MOS ORP Hlučín), Ing. Petr Ruhswurm (MOS ORP Hlučín), Mgr. 
David Adamec (MOS ORP Kravaře), Mgr. Herbert Pavera (motivující starosta 
ORP Kravaře, předseda Sdružení obcí Hlučínska – SOH), Mgr. Lenka 
Osmančíková (SOH) 

 
Na úvod přivítala paní Mgr. Quisková všechny přítomné na dalším z již pravidelných setkání. Z kraje 
došlo k seznámení s postupem prací na Strategii rozvoje MAS Hlučínsko 2014-2020 a její možné 
návaznosti na strategie MOS ORP Kravaře a ORP Hlučín. Následně paní Mgr. Osmančíková představila 
výsledky z akcí Sdružení obcí Hlučínska, které se uskutečnily od minulého setkání a přítomné pozvala 
na Festival kultury a hlučínských řemesel, jež se koná 12. července. 
 
1. Představení dalšího směřování a postupu projektu Systémová podpora meziobecní spolupráce 
zástupcům MAS Hlučínsko s možnostmi další spolupráce 
Zástupci realizačních týmů MOS za obě zúčastněná území byl nastíněn průběh a předneseny závěry 
z 2. oficiálních setkání v obou ORP. Bylo konstatováno, že oba strategické dokumenty MOS byly 
zástupci obcí schváleny. Finální verze obou strategií je nyní k dispozici nejen obcím, ale stejně jako 
v předchozím období, také MAS Hlučínsko, a to za účelem souladu záměrů strategií MAS a MOS. 
 
Dále bylo uvedeno, že oba nositelé Projektu MOS (Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ za 
ORP Kravaře a Obec Vřesina za ORP Hlučín) pokračují v další fázi projektu, jež se bude zabývat směry 
efektivní meziobecní spolupráce a přípravou akčních plánů pro cíle stanovené ve strategiích MOS. 
Zde byl zástupci MAS Hlučínsko shledán potenciál další spolupráce MAS a MOS. 
 
Koordinátorka MOS za ORP Hlučín sdělila, že ve sféře efektivní meziobecní spolupráce se v rámci 
území shodli na rozpracování tématu bezpečnosti, jež představovalo volitelnou oblast strategie MOS. 
Zástupci ORP Kravaře na toto téma uvedli, že ještě zvažují další směřování a rozhodují se mezi 
administrativní podporou malých obcí a bezpečností a krizovým řízením (volitelné téma). 
V návaznosti na to pan Lokoč s paní Quiskovou přestavili způsoby financování pro oblast bezpečnosti 
a krizového řízení, jež je možné v kontextu obou strategií využít a navázat užší spolupráci s MAS 
Hlučínsko. Jako příklad byly uvedeny osy a na ně navázané výzvy z IROP směřované na bezpečnost 
v obci. 
 
2. Připravované činnosti MAS Hlučínsko pro období 2014-2020 
Paní Mgr. Quisková seznámila přítomné s předpokládanými zdroji financování MAS Hlučínsko pro 
období 2014-2020, včetně jejich výše. Zároveň uvedla, že došlo k výraznému navýšeno prostředků 
pro MAS. MAS Hlučínsko se v tomto období bude ucházet o prostředky z OP zaměstnanost, IROP, 
Programu rozvoje venkova (PRV – především zemědělství) a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (VVV). 
MAS do roku 2018 nepředpokládá ucházení se o prostředky z OPŽP. 
 
Dále zástupci MAS Hlučínsko představili změny pro programovací období 2014-2020. V operačních 
programech schází prostředky na dopravu a opravu kulturních památek v obcích. V druhém případě 
je předpoklad národních dotačních zdrojů. Byla uvedena informace o tom, že projektová 
dokumentace u projektů nad 1 mil. Kč musí nově obsahovat také studii proveditelnosti. Debata se 
vedla nad „klíčovými (vlajkovými projekty“, jež je možné postavit mimo běžné výzvy vyhlašované 
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MAS, ovšem musí se jednat o takové záměry, které jsou společné pro celé území MAS. Zde se 
přítomni shodli na oblastech propagace potravin, regionální identita, bezpečnost, krizové řízení. 
 
Zástupci MAS Hlučínsko předpokládají, že první výzvy, do kterých se bude možné přihlásit, vyhlásí 
začátkem ledna 2016, avšak pro sociální podnikání platí termín 2017. V tomto kontextu bylo také 
sděleno, že nově bude moci být i MAS žadatelem vlastních výzev. 
 
Pan dr. Lokoč se pak zaměřil na OP VVV a s ním související podmínky pro čerpání finančních 
prostředků pro mateřské a základní školy na území Hlučínska. Uvedl nezbytnost zapojení všech 
v regionu se nacházejících institucí do přípravy a tvorby místních akčních plánů (MAP), v nichž budou 
uvedeny jednotlivé potřeby, záměry a cíle. Zdůraznil, že pokud se některá ze škol nezapojí (nebude 
zpracován MAP), reálně hrozí, že nebude moci v rámci programovacího období čerpat dotační 
prostředky z evropských fondů. Zároveň vyzdvihl jedinečnost Strategií MOS v územích ORP Kravaře a 
Hlučín za téma školství, jež lze pro tyto potřeby použít a dále rozpracovat. Předpokládá se zapojení 
členů RT MOS do tvorby MAP. 
 
Z projektových aktivit, jež svou podstatou naplňují některé z cílů Strategií MOS za ORP Kravaře, resp. 
Hlučín, bylo zmíněno pokračování vydávání vzdělávacích publikací pro školní vzdělávání ve spolupráci 
s Muzeem Hlučínska navazující na vydaný komiks „Hlučínské století“ (představen v únoru 2015). Dále 
pak, již každoroční, Festival kultury a řemesel, zaměřený na uchování regionální identity. Opětovně 
došlo rovněž ke zmínění dlouhodobého záměru vytvoření tzv. Venkovského vzdělávacího centra. 
Nově se zde hovoří o možném započetí realizace v období 2018-2020. 
 
V rámci projektové činnosti MAS Hlučínsko je potřeba, jak uvedl pan Ing. Teuer, aby prostřednictvím 
projektů realizovaných v území MAS docházelo ke zvyšování a zkvalitňování regionální produkce, o 
což by měla MAS primárně usilovat. Rovněž uvedl, že v rámci regionu Hlučínska schází přidaná 
hodnota regionální produkce, jelikož zdejší zemědělci upřednostňují využití prostředků na agrární 
techniku, právě na úkor již zmíněné regionální produkce. Paní Mgr. Quisková dodala, že v regionu 
rovněž nefunguje prodejna regionálních produktů, zatímco v území MAS Opavsko jsou takové 
prodejny dvě. Mgr. Pavera ocenil tuto myšlenku, avšak podotkl, že se obává nezájmu, jak ze strany 
místních producentů potravin, tak také kupujících, a to z důvodu, že místní pěstitelé a producenti 
nejsou schopni konkurovat velkoobchodním řetězcům. Dodal, že pokud by tento požadavek vzešel od 
výrobců potravin v regionu, obce by jistě byly nápomocny, ale obec jako iniciátora aktivity takřka 
vyloučil. 
 
3. Závěry jednání a stanovení dalšího postupu 

 Bylo dohodnuto pokračování spolupráce mezi MAS Hlučínsko a oběma RT v území MOS 
(ORP Kravaře a ORP Hlučín) při přípravě akčních plánů a aktivit MAS s tím souvisejících, a 
to jak elektronickou formou, tak na příp. neoficiálním setkání v dřívějším termínu. 

 Členové MAS a MOS v území se zapojí do tvorby rámce pro jednotlivé OP, a to 
prostřednictvím expertních skupin. Taktéž budou RT MOS spolupracovat na přípravě 
MAP pro OP VVV. 

 Zúčastnění na úvod příštího jednání předloží návrhy „vlajkových projektů“ v kontextu 
aktivit Strategií MOS v územích ORP Kravaře a Hlučín a Strategie rozvoje MAS Hlučínsko 
2014-2020. 

 Termín dalšího jednání – srpen/září 2015. 
 
 
 
 
Zapsal: Mgr. David Adamec      V Kravařích, 12. června 2015 


