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4 Implementační část 
Implementační část strategie definuje a popisuje rámec a postupy realizace SCLLD Místní akční skupiny 
Hlučínsko z.s. V předepsané struktuře je stanovena zodpovědnost za plnění naplánovaných kroků, dosahování 
cílů, naplňování indikátoru a realizaci konkrétních opatření a projektů. Za tímto účelem je popsána organizační 
struktura MAS, řídící a realizační složky organizace, dále jsou uvedeny administrativní postupy při vyhlašování 
výzev, hodnocení a výběru projektů s plánem personálních kapacit, následuje popis animačních aktivit a 
spolupráce MAS na národní, mezinárodní a příhraniční úrovni.  
Administrativní postupy stejně jako další části implementace budou podrobně rozpracovány do dalších 
vnitřních předpisů, které budou reflektovat případné vnější či vnitřní změny, potřeby a okolnosti. 
Vyhodnocení implementace SCLLD bude probíhat minimálně jednou ročně a výsledky budou zohledněny 
v dalším postupu realizace strategie. 
 

1.1 Popis řízení  

1.1.1. Organizační a řídící struktura 

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. je samosprávným a dobrovolným svazkem členů, kteří se sdružili za účelem 
naplňování zájmu o rozvoj a péči o region a kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.  
 
Nositel strategie:  Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 
Sídlo:   Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
Doručovací adresa::  Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice 
IČ:   27044939  
Spolek je vedený ve spolkovém rejstříku, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7273. 
 
Přehled organizační struktury MAS Hlučínsko: 

 

Členská schůze  

Je nejvyšším orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán, který je tvořen všemi členy spolku., tzn. fyzickými a 

právnickými osobami, jež jsou členy spolku, nebo osobami, jež jednají za členy na základě plné moci pro 

konkrétní Členskou schůzi. Do kompetencí Členské schůze patří zejména:  

 volí členy Programového výboru, Kontrolní a revizní komise a Hodnotící a výběrové komise, určuje počet 

členů povinných orgánů, jejich působnost a pravomoci, způsob jejich volby a způsob jednání; 

 schvaluje SCLLD; 

 nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS. 
 

Programový výbor 

Je kolektivním výkonným orgánem spolku s rozhodovací funkcí. Programový výbor zajišťuje činnost spolku 
podle usnesení Členské schůze a v souladu se Stanovami, hospodaří s finančními prostředky podle schváleného 
rozpočtu při dodržování platných obecně závazných předpisů. Z řad svých členů volí předsedu a dva 
místopředsedy. Do kompetencí Programového výboru patří zejména: 

 zpracovávat a schvalovat: výzvy k podání žádostí, způsob hodnocení a výběru projektů, výběrová a 
bodovací kritéria výběru projektů, schvalovat výzvy k podávání žádostí, stanovovat výši alokace a vybírat 
projekty k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu; 

 rozhodovat o činnosti spolku a vykonávat ji v období mezi Členskými schůzemi;  
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 zajišťovat úkoly stanovené Valnou hromadou;  

 může vydávat organizační směrnice nebo jiné potřebné předpisy pro vnitřní činnost spolku a zřizovat 
pracovní skupiny a odborné komise. 
 

Statutárním zástupcem spolku je Předseda. Předseda řídí a organizuje činnost spolku, zastupuje spolek navenek 
a jedná jménem spolku dle stanov spolku, usnesení Valné hromady a usnesení Programového výboru. 
 
Kontrolní a revizní komise  
Je kolektivním kontrolním orgánem spolku. Do kompetencí Kontrolní a revizní komise patří zejména dohlížet na 
to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. 

 
Výběrová a hodnotící komise  
Je kolektivní orgán spolku s výběrovou funkcí. Do kompetence komise náleží výběr projektů na základě 
stanovených objektivních kritérií – stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů 
SCLLD. 
 
Odborné komise nebo pracovní skupiny  
Mohou být zřízeny trvale nebo dočasně k vyřešení konkrétních úkolů.  
 
Bližší specifikace jsou určeny ve Stanovách Místní akční skupiny Hlučínsko z.s., dostupné na: 
http://www.mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/ 
Jmenné seznamy členů jednotlivých orgánů Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. jsou dostupné na: 
http://www.mashlucinsko.cz/mas-hlucinsko/kontakty/ 
 

Obrázek 1: Schéma organizační a řídící struktury 
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volené orgány 
zaměstnanci MAS  
externí poradci  
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1.1.1 Realizační struktura 
Kancelář MAS je řízena vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD. Kancelář MAS zabezpečuje komplexní 
evidenci projektů MAS (průběh výběru projektů, registraci projektů, administrativní kontrolu a kontrolu 
přijatelnosti apod.) a shromažďuje a uchovává výsledky jejich hodnocení a schvalování. Zaměstnanci kanceláře: 
vedoucí manažer pro realizaci SCLLD, manažeři/administrativní pracovníci, účetní, mzdová účetní, IT.  

Obrázek 2: Schéma realizační struktury 

 

 

 

 

 

 

 

         

     

 

 

 

 

 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 
Má na starosti realizaci SCLLD, tak aby byla co nejvíce naplněna v daném časovém harmonogramu. Koordinuje 
činnosti k naplnění SCLLD se členy a subjekty v regionu, deleguje jednotlivé úkoly na zaměstnance apod.  
Kompetence a zodpovědnosti vedoucího zaměstnance v rámci realizace SCLLD:  

 supervize administrativní, finanční a správní činnosti organizace; 

 konzultace přípravy projektových záměrů a žádostí o dotace;  

 iniciování nových forem spolupráce, příprava projektů;  

 komunikace s českými i zahraničními partnery a příprava záměrů projektů spolupráce;  

 podpora partnerství a spolupráce v regionu;  

 průběžný monitoring realizace strategie CLLD;  

 monitoring realizace jednotlivých integrovaných projektů;  

 monitoring realizace kroků vedoucích k naplnění ročních závazků Programových rámců;  

 monitoring projektových záměrů MAS Hlučínsko;  

 monitoring územně plánovacích a strategických dokumentací vztahující se k danému období a jejich 
provázání;  

 reportovací povinnost nositele SCLLD;  

 evaluace SCLLD a projektů;  

 řízení projektů a dohled nad zpracováním závěrečných zpráv k projektům;  

 zprostředkování informací o dotačních možnostech obcím, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti 
a dalším místním aktérům;  

 zprostředkování informací o realizaci projektů, o nabídce vzdělávání a dalších aktivit vznikajících v 
souvislosti s projektem realizace SCLLD;  
 

K dalším povinnostem patří zejména: 

 organizování činnosti Místní akční skupiny;  

 komunikace s řídícími orgány; 

 delegování činnosti na zaměstnance;  

Programový 
výbor Předseda 

Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD 

manažer/administrativní 
pracovník 

manažer/administrativní 
pracovník 

 

účetní mzdová účetní IT 
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 poskytování jednorázového i kontinuálního poradenského servisu předkladatelům projektů; 

 uzavírání smluv s dodavateli a službami potřebnými pro realizaci SCLLD a chod kanceláře;  

 vedení seznamu členů Místní akční skupiny, jejich zástupců a všech jejích orgánů;  

 účast na jednání Programového výboru; 

 prezentace a propagace Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.; 

 zajištění aktualizace internetových stránek a webových prezentací MAS. 
 
Manažer MAS/administrativní pracovník 
Tento pracovník má přidělený program či programy, u kterých je zodpovědný za jejich realizaci a pravidelně 
informuje vedoucího pracovníka CLLD. Místní akční skupina z.s praktikuje princip zastupitelnosti. V rámci 
organizační struktury je manažer/administrativní pracovník podřízen přímo vedoucímu zaměstnanci pro 
realizaci SCLLD. 
Hlavní pracovní zaměření  manažera/administrativního pracovníka: 

 vedení administrativy a koordinace fungování kanceláře MAS;  

 realizace komunitního plánování, školení, seminářů ve svěřené oblasti a kompletně za MAS;  

 příprava, realizace, administrace projektů MAS (projekty spolupráce, klíčové projekty apod.), konzultace 
za svěřenou agendu;  

 poskytování potřebné pomoci a informací žadatelům;  

 poskytování jednorázového i kontinuálního poradenského servisu předkladatelům projektů;  

 zpracování podkladů pro vyhlášení výzvy, příjem žádostí, jejich kontrola a administrace, včetně 
následných kontrol a konzultací. Zajištění archivace a evidence všech potřebných dokumentů; 

 vedení korespondence a komunikace s žadateli ohledně schválení/neschválení projektů;  

 příprava projektových záměrů a projektů k žádostem o dotace; 

 propojování projektových záměrů do společných projektů; 

 podporování spolupráce partnerů, iniciování nových forem spolupráce, příprava projektů;  

 monitorování územně plánovacích a strategických dokumentací vztahujících se k danému období a jejich 
provázání;  

 řízení projektů a zpracování závěrečných zpráv k projektům;  

 zprostředkovávání informací o dotačních možnostech obcím, NNO, podnikatelským subjektům, 
veřejnosti a dalším místním aktérům;  

 zprostředkovávání informací o realizaci projektů, o nabídce vzdělávání a dalších aktivitách vznikajících v 
souvislosti s projektem realizace SCLLD;  

 vedení aktuálního seznamu členů Místní akční skupiny Hlučínsko  z.s., členů orgánů, komisí a pracovních 
skupin včetně aktuálního adresáře kontaktních osob; 

 příprava podkladů pro vypracovávání zpráv a hlášení o průběhu realizace SCLLD;  

 spolupráce při realizaci monitoringu a evaluace SCLLD dle předpisů, pravidel ŘO a vnitřních směrnic; 

 zajištění úkolů delegovaných vedoucím pracovníkem pro CLLD; 

 podpůrná činnost vedoucímu pracovníkovi CLLD;  

 komunikace s partnery, členy orgánů a ostatními místními aktéry spojená s implementací SCLLD;  

 provádění animačních a komunikačních aktivit MAS; 

 archivace dokumentů a souborů; 

 archivace pošty; 

 provádění dalších aktivit – další profesní vzdělávání, účast na setkáních apod.  
 
Účetní, mzdová účetní 
Zajišťují účetní a mzdovou agendu Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 
 
IT pracovník 
Zajišťuje servis webových stránek, webových prezentací, webových rozhraní a grafického zpracování. 
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1.2 Popis postupů při vyhlašování výzev, hodnocení a výběr 
projektů 

Postupy MAS zahrnují všechny kroky od vyhlášení výzvy MAS, administrace žádostí o podporu v průběhu 
hodnocení a výběru a posuzování změn projektů až do skončení období udržitelnosti projektu konečného 
příjemce. Procesy uvnitř MAS jsou nastaveny transparentně, a to na úrovni hodnocení a výběru projektů, 
schvalování, administrativních postupů a personálního zajištění činnosti MAS.  
Kapitola rovněž obsahuje postup, jak bude zajištěno hodnocení souladu projektů žadatelů se SCLLD a zajištění 
auditní stopy, tj. archivace příslušných dokumentů na úrovni nositele (týká se zejména jednání povinných 
orgánů MAS). 

Obrázek 3: Organizační schéma procesu řízení a kontrolních mechanismů MAS 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

    

          

 

          

          

         

ŘO/SZIF 

Vyhlášení výzvy. 

Schválení výzvy 
MAS. 

Programový výbor 

Schválení výzvy, hodnotících a 
výběrových kritérií, výše alokace a 
dalších předpisů dle zadání ŘO. 
Vyhlášení výzvy. 

Kancelář MAS 

Příprava textu výzvy, příprava podkladů 
pro hodnocení a výběr projektů. 
Propagace a informovanost veřejnosti a 
žadatelů. 
Školení žadatelů. 
Konzultace a poradenství pro žadatele. 
Školení členů hodnotící a výběrové 
komise. Žadatel 

Kancelář MAS 

Příjem žádostí.  
Kontrola formálních náležitostí.  
Kontrola přijatelnosti. 
Kontrola obsahové správnosti. 
Tvorba seznamu žadatelů. 
Předložení Programovému výboru. 
Zveřejnění žadatelů. 
Předání hodnotící a výběrové 
komisi. 
Zpracování celkové dokumentace 
po výběru žádostí pro předložení 
Programovému výboru. 

Hodnotící a výběrová komise 

Účast na školení pro členy. 
Hodnocení a výběr projektů. 
Vypracování závěrečných zpráv. 

Programový výbor 

Schválení hodnocení a 
výběru projektů. 

Kancelář MAS 

Zveřejnění vybraných žádostí. 
Předání seznamů schválených 
žádostí a povinné dokumentace 
na ŘO/SZIF. 
Informovanost žadatele. 

 

ŘO/SZIF 

Postupy dle vlastních metodik a 
předpisů, uzavírání smluv apod. 

podání žádosti 
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1.2.1  Vyhlašování výzev 
MAS Hlučísko připravuje výzvy na základě pokynů a výzev ŘO (řídícího orgánu) nebo SZIF (v případě Programu 
rozvoje venkova). Ty mohou obsahovat určité společné prvky, postupy a hodnotící kritéria. ŘO/SZIF může také 
stanovit některá závazná kritéria, která musí MAS do svého návrhu začlenit, a některá doporučující kritéria, 
prostřednictvím kterých lze naplňovat principy stanovené ve výzvě ŘO/SZIF. Průběh vyhlášení výzvy: 

1. ŘO/SZIF  vyhlásí výzvu na překládání projektů v rámci SCLLD podle jednotlivých typů.  
2. Kancelář MAS vytvoří návrh výzvy pro jednání Programového výboru na schválení výzvy. V návrhu uvede 

popis způsobu výběru projektů a v případě PRV také vymezí alokaci na jednotlivé Fiche. Výzva rovněž 
obsahuje kritéria pro hodnocení a výběr integrovaných projektů MAS stanovená s důrazem na soulad 
projektu se SCLLD a příslušným programem (soulad s podmínkami stanovenými ve výzvě ŘO) a v souladu 
s principy pro určení hodnoticích (preferenčních) kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD.  

3. Programový výbor projedná předložené návrhy, vymezí alokace a upřesní další podmínky dle 
stanovených předpisů a pravidel ŘO/SZIF a v souladu s jednotlivými OP a SCLLD a stanoví datum 
vyhlášení výzvy. 

4. MAS výzvu vyhlašuje prostřednictvím ISKP14+ systému MS 2014+ (PRV – IS SZIF). Termínem vyhlášení 
výzvy se rozumí zveřejnění výzvy na webových stránkách mashlucinsko.cz a na sociálních sítích.  Výzva je 
také zaslána na obce v území MAS Hlučínsko, které text zveřejní na svých úředních deskách nebo 
veřejných vývěskách.  

 
Pro potencionální žadatele o dotaci zorganizuje kancelář MAS informační seminář. Termín, místo a čas bude 
zveřejněno na webových stránkách organizace a prostřednictvím sociálních sítí a o konání budou informovány 
všechny obce v území.  
 

1.2.2 Administrace žádostí 
Průběh administrace žádosti: 

1. Příjem žádostí o dotaci začíná dle časového harmonogramu, jenž je součástí výzvy. Veškeré 
administrativní úkony jsou zaznamenávány do protokolu. 

2. Pro každou jednotlivou žádost je zavedena složka projektu, do které jsou vkládány všechny dokumenty a 
písemnosti vztahující se k projektu.  

3. Kancelář MAS přijímá žádosti elektronicky prostřednictvím informačního systému. Kancelář při přijímání 
provádí kontrolu formálních náležitostí.  

4. Po ukončení příjmu žádostí je vypracován seznam předložených žádostí. Kancelář provede kontrolu 
přijatelnosti a kontrolu obsahové správnosti. MAS může vyzvat žadatele k opravě zjištěných nedostatků. 
Vnitřní předpisy stanoví přesné termíny pro opravy a doplnění, jejich nedodržení znamení vyloučení 
žádosti z administrace. Po ukončení administrace jsou žadatelé o kontrole informováni (písemně – 
poštou, mailem nebo přes datovu schránku), proti výsledku se mohou odvolat v souladu s Pravidly a 
Směrnicemi. Po ukončení kontrol je vypracován seznam žádostí včetně požadavků na výši dotace. 

5. Seznamy jsou předloženy k projednání Programovému výboru. Po schválení jsou seznamy zveřejněny na 
webových stránkách MAS Hlučínsko.  

6. Veškeré administrativní postupy jsou kontrolovány Kontrolní a revizní komisí. 
 
Průběh odvolání žadatele: 

1. Žadatel má možnost podat připomínku či žádost o přezkoumání administrativních postupů, a to písemně 
do 7 pracovních dnů po přijetí oznámení o ukončení administrativních kontrol do kanceláře MAS; 

Kontrolní a revizní komise 

Kontrola správnosti 
metodiky. 
Kontrola administrativních 
postupů. 
Kontrola hodnocení a výběru 
projektů. 
Zkoumání odvolání a 
připomínek žadatelů. 

Žadatel 
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2. Písemnost poté bude předána Kontrolní a revizní komisi, která projedná připomínku či žádost o přezkum 
a výsledek sdělí žadateli, Programovému výboru a kanceláři MAS;  

3. Kancelář MAS vypracuje na základě stanoviska Kontrolní a revizní komise (je-li to nutné) nové seznamy, 
které poté znovu projedná Programový výbor. 

4. Není-li žadatel spokojen s verdiktem Kontrolní a revizní komise, má právo podat žádost o přezkoumání 
na ŘO/SZIF. O tomto kroku je povinen informovat kancelář MAS. Žadatel podává odvolání v souladu 
s Pravidly OP. 

 

1.2.3   Hodnocení projektů 
Průběh hodnocení projektů: 

1. Hodnocení projektů provádí hodnotící a výběrová komise na základě preferenčních kritérií stanovených 
v jednotlivých výzvách. Hodnotitelská komise je devítičlenná, hodnocení se provádí minimálně 
v pětičlenném složení. Rozhodovací procesy se řídí statusem, jenž popisuje vlastní hodnocení a je 
uveden na webových stránkách MAS (http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/).  

2. Pro hodnotitele vypisuje kancelář MAS minimálně 1x ročně instruktážní školení, na kterém budou 
hodnotitelé seznámeni s principy hodnocení, Pravidly a Směrnicemi ŘO, a také budou poskytnuty 
informace vyhlášené výzvy a souladu SCLLD. 

3. Hodnotitelé musí rozhodovat transparentně a spravedlivě. Musí mít podepsaný etický kodex, ve kterém 
deklarují svou bezúhonnost a nezainteresovanost. 

4. Po ukončení hodnocení a výběru žádostí vypracuje komise závěrečnou zprávu, kterou předá kanceláři 
MAS. Zpráva bude poté projednána Programovým výborem a výsledky hodnocení budou zveřejněny a 
taktéž zaslány žadatelům o dotaci. 

5. V případě hodnocení klíčových projektů MAS (projektů realizovaných MAS) musí MAS zajistit dodržení 
transparentních a nediskriminačních postupů hodnocení a výběru projektů. MAS rovněž zajistí soulad s 
pravidly pro administraci klíčových projektů MAS, pokud jsou v řídicí dokumentaci příslušného programu 
stanovena. 

6. Veškeré postupy při hodnocení a výběru projektů kontroluje Kontrolní a revizní komise. 
 

1.2.4 Posuzování změn projektů 
Posuzování změn projektu se řídí Pravidly a Směrnicemi příslušných operačních programů. Pokud v průběhu 
realizace projektu dojde k nutnosti provedení změny, žadatel podá žádost o změnu na příslušném formuláři. 
Každou změnu posuzuje Programový výbor a dle příslušných Pravidel a Směrnic OP vydává stanovisko. Projekt 
nemůže být změněn v částech, za které získal body při hodnocení. Programový výbor také posuzuje, zda změna 
negativně neovlivní plnění cílů SCLLD. 

 

1.2.5  Zajištění transparentnosti 
Veškeré aktivity v rámci přípravy a realizace SCLLD jsou prováděny transparentně a veškeré uvedené 
administrativní postupy jsou rovněž vedeny transparentně – u všech aktivit je zajištěna veřejná kontrola. Ta je 
zajištěna členy spolku, veřejností na základě zveřejňování dokumentace a Kontrolní a revizní komisí, která má 
za povinnost kontrolu spolku a všech jeho aktivit. 
Všichni zaměstnanci, členové řídícího orgánu a členové komisí podepisují Etický kodex. Jeho znění je dostupné 
na webových stránkách MAS ( http://www.mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/eticke-kodexy/). 
Všechny zápisy jednání orgánů spolku jsou zveřejňovány na webových stránkách MAS a za transparentnost 
všech postupů a aktivit odpovídá vedoucí manažer pro realizaci SCLLD: 

1. Příprava Strategie komunitně vedeného rozvoje: 

 zveřejnění na webových stránkách; 

 možnost připomínkování všech částí dokumentu; 

 veřejné projednávání SCLLD; 

 veřejné schvalování SCCLD. 
2. Vlastní realizace SCLLD: 

http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/
http://www.mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/eticke-kodexy/
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 principy hodnocení a výběru projektů vycházejí z praxe předešlých let, provedených analýz a 
vlastního zpracování strategického dokumentů. Detailní kritéria budou upřesněna po vyhlášení 
výzvy ŘO/SZIF na základě stanových Pravidel a budou zveřejněna na webových stránkách jako 
součást výzvy vyhlašované MAS;  

 vyhlašovaná výzva včetně hodnotících kritérií bude poskytována pro zveřejnění také obcím na 
území MAS; 

 administrace žádostí včetně hodnocení a výběru projektů bude probíhat podle předem 
stanovených postupů a zveřejněných výběrových kritérií. Každý, kdo přijde do styku s podanou 
žádostí, má podepsaný Etický kodex a všechny postupy a aktivity jsou pod dohledem Kontrolní a 
revizní komise. 
 

1.2.6 Personální zajištění 
Kancelář MAS disponuje kmenovými zaměstnanci, kteří se podílejí na administrativních procesech. Kmenoví 
zaměstnanci mají potřebnou kvalifikaci podle svého pracovního zařazení.  
Zaměstnanci jsou povinni zúčastňovat se aktivit vedoucích ke zvyšování vlastní kvalifikace, jež jsou 
organizovány ŘO/SZIF nebo vzdělávací agenturou, která jedná na pokyn ŘO/SZIF. 
MAS organizuje interní školení a semináře pro členy a zaměstnance organizace a v rámci zvyšování odbornosti 
mají všichni členové a zaměstnanci právo účasti na externích odborných seminářích a kurzech týkajících se 
problematiky realizace SCLLD, komunitního partnerství, spolupráce a metody Leader. 

 

1.2.7 Hodnocení souladu projektů s SCLLD 
Hodnocení souladu realizovaných projektů s SCLLD je prováděna na několika úrovních: 

1. Základní posouzení, které provádí kancelář MAS při příjmu žádostí o dotaci.  
2. Následné posouzení v gesci Programového výboru, který projednává předložené seznamy žádostí o 

dotace před hodnocením a výběrem projektů. 
3. Hodnotící a výběrová komise při svém hodnocení posuzuje soulad záměru žádosti a SCLLD. Přidělené 

bodové hodnocení musí odpovídat výši souladu záměru a SCLLD. 
4. Kontrolní a revizní komise dohlíží na správnost a transparentnost administrativních postupů včetně 

hodnocení a výběru projektů. Je povinna rovněž kontrolovat soulad záměru projektu a SCLLD. 
 

1.2.8 Zajištění auditní stopy 
Místní akční skupina má vypracovaný Spisový a archivační řád, jenž je vnitřní směrnicí spolku. Je závazný pro 
všechny zaměstnance a členy MAS. Jeho součástí je Spisový a skartační řád. Tyto interní předpisy určují způsoby 
vedení správy dokumentů, archivace a vyřazování dokumentů, vedení složek ve spisovém plánu. 
Archivační řád může být aktualizován dle potřeb, které vyvstanou při realizaci  SCLLD, vlastní činnosti MAS a 
jiných činnostech. 
Archivem MAS pro uchovávání archiválií a písemností označené skartačními znaky je kancelář MAS a archivní 
místnost. Pro archivaci je kancelář vybavena vlastním inventářem s dostatečným zabezpečením (uzamykatelná 
skříň, vlastní zabezpečení kanceláře MAS). Spisový a archivační řád je uveden v příloze. 
 

Komentář [R1]: Případně doplnit 
číslo 
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1.3 Popis animačních aktivit 
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci CLLD mimo administraci projektů konečných 
žadatelů/příjemců. Animační aktivity jsou zaměřeny na: 

 zajištění propagace a prezentace SLLD v území; 

 informovanost místních aktérů o činnosti MAS Hlučínsko včetně vyhlašování výzev, o způsobu 
hodnocení a výběru projektů; 

 aktivizace a koordinace místních aktérů;  

 podpora rozvíjení projektových záměrů; 

 komunikace a spolupráce s obcemi, podniky a živnostníky a organizacemi na území MAS (Sdružení obcí 
Hlučínska) a organizacemi, jež mají širší území působnosti, jež zasahuje také na území MAS Hlučínsko 
(Euroregion Silesia, Turistická oblast Opavské Slezsko, Celostátní síť pro venkov apod.); 

 komunikace a spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi; 

 komunikace a spolupráce s institucemi Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a NUTS II 
Moravskoslezsko a dalšími institucemi zřizovanými státem; 

 informovanost Regionální stálé konference (RSK) prostřednictvím Krajské sítě Moravskoslezského kraje 
Národní sítě MAS ČR. 

 
Komunikační aktivity jsou rozděleny do úrovně interní a externí komunikace. 
 
Interní komunikace 
Náplň interní komunikace: 

 zajišťuje shodu všech členů a zaměstnanců se strategií a s hodnotami MAS; 

 zajišťuje finanční prostředky pro realizaci strategie; 

 získává a udržuje odborníky;  

 je nástrojem propracování efektivních a hospodárných postupů; 

 zamezuje případnému střetu zájmu; 

 umožňuje navazování dalšího partnerství a spolupráce uvnitř území. 
Nástroje interní komunikace: 

 porady, konference a kulaté stoly – účastníci: členové MAS, členové řídících orgánů, komisí, zaměstnanci 
a aktéři dané problematiky; 

 mailová a telefonní komunikace; 

 individuální setkávání, rozhovory; 

 společné akce. 
 

Externí komunikace 
Náplň externí komunikace: 

 zajišťuje informovanost;   

 zajišťuje zapojení komunity do dění v MAS Hlučínsko; 

 zajišťuje transparentnost všech aktivit spolku; 

 poskytuje zpětnou vazbu na činnost spolku; 

 zajišťuje propagaci a prezentaci spolku a celého území, na kterém MAS působí; 

 umožňuje navazování dalšího partnerství a spolupráce vně území. 
Nástroje externí komunikace: 

 webové stránky (http://mashlucinsko.cz/); 

 sociální sítě (11https://www.facebook.com/MASHlucinsko); 

 konference a semináře; 

 tiskové zprávy v médiích a obecních zpravodajích; 

 místní webové televizní vysílání (http://www.hlucinsko.tv/); 

 školení k jednotlivým výzvám; 

 individuální konzultace. 
 
Pro širší možnosti získávání zkušeností a informací jsou využívány další zdroje např. NS MAS ČR, SMS, Evropský 
venkovský parlament, konference (např. Venkov), LeaderFest, RSK, NSK, ELARD, školení, konference, pracovní 
skupiny apod. MAS Hlučínsko má zpracován základní grafický manuál pro jednotnou prezentaci (viz příloha č. ). Komentář [R2]: Vložit číslo přílohy 

http://mashlucinsko/
http://www.hlucinsko.tv/
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1.4 Popis spolupráce mezi MAS a 12příhraniční spolupráce  

1.4.1 Národní spolupráce 
Na národní úrovni spolupracuje MAS Hlučínsko se všemi partnery, kteří projeví zájem o spolupráci. Nejširší 
činnost národní spolupráce probíhá s místními akčními skupinami na krajské úrovni. Takto byl realizován 
projekt Vzpomínky na budoucnost – evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského 
kraje. Výsledkem bylo vytvoření evaluačního nástroje pro hodnocení činnosti místních akčních skupin, který byl 
využit pro tvorbu evaluačního hodnocení za období 2007-2013 (http://novy.mashlucinsko.cz/uploads/files/ 
zakladni dokumenty/Metodika_evaluace_MAS_MSK.pdf). 
S Místní akční skupinou Opavsko z.s probíhá spolupráce na úrovni destinačního managementu – Turistická 
oblast Opavské Slezsko (http://www.opavske-slezsko.cz/). S touto MAS je rovněž společně realizována podpora 
regionálních výrobců, včetně hodnocení a kontroly při udělení regionální značky Opavské Slezsko 
(http://www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko/). 
Na národní úrovni jsou připravena témata pro spolupráci v následujících oblastech: 

 vzdělávání; 

 prezentace přírodního a kulturního dědictví; 

 podpora regionální značky a zemědělského podnikání; 

 pořádání trhů a festivalů; 

 p12říhraniční12 spolupráce ve vzdělávání, ochraně přírody a krajiny atd.; 

 inovace na venkově; 

 podpora života v obci; 

 posilování regionální identity s vazbou na historií území a iniciace tvorby školních pomůcek, učebnic a 
knih; 

 udržování tradic a folkloru; 

 předávání znalostí a zkušeností. 
 

1.4.2 Mezinárodní a přeshraniční spolupráce 
Na mezinárodní úrovni spolupracuje MAS Hlučínsko se všemi partnery, kteří projeví zájem o spolupráci. Stěžejní 
činnost mezinárodní spolupráce je v současnosti směřována k polským organizacím, což je dáno lokalizací MAS 
Hlučínsko, kdy celá severní část území hraničí s Polskou republikou. Do budoucna však nejsou vyloučeny další 
formy mezinárodní spolupráce s partnery z jiných států. 
Současná spolupráce s místními akčními skupinami (LGD) z Opolského a Slezského vojvodství, jež probíhá již 
řadu let, vyplývá nejen z již zmiňované  příhraniční polohy území MAS Hlučínsko, nýbrž také z podobných cílů a 
záměrů všech zpracovaných strategických dokumentů i z každodenních potřeb místních komunit. 
Již v roce 2008 byla podepsána Dohoda o spolupráci s polskou místní akční skupinou Lokalna grupa działania 
(LGD) Płaskowyź Dobrej Ziemi. Podpis dohody byl iniciován z důvodu sousedství obou spolků, zejména pak také 
blízkým historickým a sociálně-kulturním vývojem obou území. Obě místní akční skupiny mají podobnou 
rozlohu i počet obyvatel. Jazyková bariéra se objevuje pouze v úředních dokumentech, v běžné komunikaci 
mezi partnery není problémem. Dohoda má neomezenou platnost a na obou stranách se počítá se spoluprací 
v dalších oblastech trvale udržitelného rozvoje území a s případným čerpáním také z jiných zdrojů za účelem 
naplnění stanovených cílů. Dohoda je uvedena v příloze … 
Byly také podepsán dohody o budoucí spolupráci pro realizaci projektů s organizacemi Lokalna grupa działania 
(LGD) Wrota Wielkopolski (viz příloha č. …) a Lokalna grupa działania (LGD) Morawskie Wrota (viz příloha č. …). 
Další část přeshraniční spolupráce probíhá prostřednictvím Euroregionu Silesia, jehož je MAS Hlučínsko 
přidruženým členem (viz webové stránky: http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php? id=euroregion-
silesia-clenska-zakladna-CZ). 
 
Na mezinárodní úrovni jsou připravena témata pro spolupráci v následujících oblastech: 

 vzdělávání; 

 prezentace kulturního a přírodního dědictví; 

 podpora života v obci; 

 inovace na venkově; 

Komentář [R3]: Doplnit číslo přílohy 
Budeme to dávat do přílohy? Je to 
nutné??? 

Komentář [R4]: To samé 

Komentář [R5]: To samé 

http://www.opavske-slezsko.cz/
http://www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko/
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 udržování tradic a folkloru; 

 regionální výrobky a zemědělství; 

 13ochrana příroda a krajiny. 
 

1.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení 
MAS Hlučínsko využívá pro monitorování a vyhodnocování strategie indikátory definované NČI. Tyto indikátory 
jsou navázány na specifické cíle programů a budou sledovány v MS2014+.    
Při monitorování realizace SCLLD a vyhodnocování naplňování aktivit vycházejících z vypracované strategie je 
MAS povinna dodržovat a plnit povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 
2014–2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368 (dále také Metodika standardizace MAS):  

 MAS (v relevantních případech žadatel o standardizaci) je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 
3.3 Standardy pro přijatelnost MAS (s výjimkou podmínky 3.3.5.3.) Metodiky standardizace MAS a to od 
vydání Osvědčení o splnění standardů MAS, což platí po celé programové období 2014 – 2020;  

 žadatel o standardizaci nesmí přijímat odměny, dary či jinak definované příjmy za poradenství, 
zpracování či administraci projektů, které jsou následně administrovány příslušnou MAS; 

 žadatel o standardizaci je povinen evidovat finanční a věcné dary v hodnotě nad 1 000 Kč. Veškeré dary 
mohou být přijímány pouze za konkrétním účelem, který musí být v darovací smlouvě specifikován. 
Seznam dárců a přijatých darů týkajících se SCLLD zveřejňuje MAS ve výroční zprávě o činnosti a 
hospodaření MAS; 

 MAS zveřejňuje zápisy z jednání povinných orgánů na webových stránkách; 

 MAS zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin včetně jejich statutu, seznamu členů, zápisů 
z jednání nebo zpráv o jejich činnosti a kontaktních osobách; 

 MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD; 

 konzultace v souvislosti s implementací SCLLD jsou kanceláří MAS poskytovány zdarma; 

 při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány;  

 změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD. 
 

1.5.1 Monitoring 

Monitoring je nedílnou součástí programového i projektového cyklu. Cílem monitoringu je průběžné zjišťování 
pokroku v realizaci projektů, aktivit spolku a porovnávání získaných dat a informací s výchozím předpokládaným 
plánem. Monitoring je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání realizace SCLLD.  
Monitoringem ve vypracované komunitně vedené strategii místního rozvoje se rozumí sběr dat sledovaných 
ukazatelů za dané časové období pro zajištění řízení a účelného, úsporného a účinného naplňování záměrů a 
cílů SCLLD (EEE – Effectiveness, Economy, Efficiency)   
Povinnosti MAS při řízení a administraci integrovaných projektů monitorování integrovaných nástrojů upravuje 
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů (MPIN). 

 základním nástroje pro monitorování integrovaných nástrojů (IN) je jednotný monitorovací systém pro 
programové období 2014-2020, který zajišťuje sběr územně identifikovaných informací o projektech, 
věrně dokumentujících jednotlivé fáze realizace projektů; 

 nositel IN provádí prostřednictvím MS2014+ monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů 
a také monitorování IN jako celku; 

 nositel IN může navrhovat stanoveným postupem změny IN. 
V rámci průběžného monitorování realizace SCLLD se provádí:  

 kontrola naplňování akčního plánu pro příslušný rok (včasná identifikace možných překážek při 
naplňování Programových rámců v daném roce umožní reagovat a iniciovat nezbytná nápravná 
opatření); 

 celkové monitorování realizace strategie na základě monitorování a kontroly jednotlivých integrovaných 
projektů;  

 při průběžném monitorování lze využívat pololetní Zprávy o plnění integrované strategie, případně je 
doplnit vlastním průběžným monitorováním v mezidobí zpráv;  
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 tvorba podkladů pro jednání členské základy, orgánů MAS a pro informovanost vnějších aktérů a 
partnerů (ŘO/SZIF, RSK, MSK a další);  

 pravidelné roční vyhodnocování naplňování implementační části SCLLD bude podkladem či součástí 
Zprávy o plnění integrované strategie;  

 součástí podkladů pro monitoring jsou také zprávy příjemců dotací, zprávy o kontrolách provedených 
Kontrolní a revizní komisí nebo ŘO/SZIF, případně jimi pověřenou organizaci, dále také vnější audit MAS, 
rozhovory, dotazníková šetření, tiskové zprávy, statistické údaje apod. 

Za zpracovávání monitoringu odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním 
pověřit pracovníky kanceláře MAS. Finální podobu povinně předkládaných Zpráv o plnění integrované strategie 
(předkládá se dle MPIN 2x ročně) schvaluje Programový výbor MAS a tyto zprávy jsou součástí Zprávy o činnosti 
předkládané členům MAS. Monitorovací zprávy jsou rovněž součástí kontrol prováděných Kontrolní a revizní 
komisí. 
 

1.5.2 Evaluace 
Evaluace je systematické posouzení kvality a hodnoty daného projektu, v tomto případě realizace SCLLD MAS 
Hlučínsko. Evaluace SCLLD je aktivita spolku zaměřená na sběr, analýzu, interpretaci, syntézu a sdělování 
informací o činnosti MAS a o účelnosti, úspornosti a účinnosti za sledované období. Důležitým aspektem je také 
sledování relevance a udržitelnosti. 
Povinnosti MAS pro evaluaci upravuje MPIN: 

 nositel IN provádí povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění svého IN s údaji platnými k 31. 12. 
2017;  

 MMR zajišťuje provedení mid-term evaluace realizace IN jako součást evaluace naplňování územní 
dimenze. Zpracování všech evaluačních výstupů musí respektovat principy a standardy evaluací, pravidla 
pro sdílení informací a přiměřeně postupy pro sestavení a realizaci evaluačního plánu uvedené v 
Metodickém pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020; 

 NSK (Národní stálá konference) napomáhá zajistit výměnu zkušeností z provedených hodnocení na 
centrální úrovni i na úrovni jednotlivých integrovaných strategií (formou vzdělávacích akcí).  

 Evaluace prováděné MMR ve vztahu k integrovaným nástrojům a územní dimenzi jsou součástí 
Evaluačního plánu Dohody o Partnerství, který připravuje ve spolupráci s relevantními partnery MMR – 
NOK, a budou využity jako podklad pro zpracování Zpráv o pokroku implementace Dohody o partnerství. 
 

Evaluace se provádí dle požadavků stanovených MPIN a dle interních potřeb MAS (Ad hoc – nepravidelné 
evaluace, zaměřené na analýzu a řešení konkrétních problémů). 
Vždy platí, že k dosažení dobrého hodnocení je zapotřebí mít dobrý monitoring, aby byla naplněna základní 
funkce evaluace, tj.: 

1. Prostředek pro ověřování dosažených výsledků ve srovnání se zamýšlenými výsledky – pohled zpět. 
2. Základna ke zlepšování kvality programování – pohled do budoucna. 

 
Evaluace probíhá formou sebehodnocení MAS, která bude posuzovat tyto tři části hodnocení: 

1. Cíle SCLLD MAS Hlučínsko. 
2. Principy LEADER. 
3. Přidanou hodnotu činností MAS Hlučínsko. 

 
Zdroje dat pro provedení evaluace:  

- výstupy z pravidelného monitorování realizace SCLLD (průběžný monitoring a Zprávy o realizaci 
strategie) – informace o realizaci jednotlivých (pod)výzev, výstupy z půlročních Zpráv ohledně 
naplňování Programových rámců);  

- aktuální informace z monitorovacího systému MS2014+; 

- integrované projekty realizované v rámci strategie (předložené /realizované /ukončené);  

- informace o všech projektech spolufinancovaných z ESIF realizovaných na území MAS; 

- naplňování indikátorů na úrovni strategie SCLLD (indikátory NČI naplňované ze statistik by měly být 
dostupné prostřednictvím MS2014+); 

- informace z provedených šetření, případně provedených kontrol na místě, získání informací od místních 
aktérů – individuální rozhovory, skupinové rozhovory, dotazníková šetření, statistické údaje, fokusní 
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skupiny (participativní evaluační metoda, která je uzpůsobena pro získání podrobných kvalitativních dat 
od menší skupiny osob prostřednictvím společné diskuze strukturované a vedené moderátorem). 

 

Obrázek 4: Hlavní evaluační kritéria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za zpracovávání evaluací odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit 
pracovníky kanceláře MAS.  
Vypracované evaluace schvaluje Programový výbor a jsou součástí Zprávy o činnosti předkládaných členům 
MAS Hlučínsko.  
 
Pro evaluační činnost, nastavení procesu evaluace a tvorby evaluačních dokumentů lze vycházet z Metodiky 
evaluace zpracované v rámci projektu Spolupráce MAS MSK, která je dostupná na webových stránkách: 
http://novy.mashlucinsko.cz/uploads/files/zakladni-dokumenty/Metodika_evaluace_MAS_MSK.pdf. 
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