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Zpráva o činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko za rok 2015 

     V roce 2015 byl v našem spolku spojen se dvěma hlavními úkoly – splnit podmínky Řídících 

orgánů pro udělení certifikace a dokončit práce na Komunitně vedené strategii území (CLLD). 

Podmínky pro certifikaci se MAS podařilo uskutečnit a my jsme byli zařazeni mezi subjekty 

splňující podmínku účasti pro získání dotační podpory v období 2014 -2020.  

     Na Strategii se usilovně pracovalo po celý rok a časové zdržení na jejím dokončení nebylo 

vždy na straně MAS. Řídící orgány v průběhu celého roku postupně zveřejňovaly a neustále 

aktualizovaly podmínky, připomínky a další pravidla pro její dokončení. Teprve v druhé polovině 

roku byl zveřejněn metodický pokyn pro tvorbu strategie (MPIN) a několik dílčích částí jsme byli 

nuceni podle zadání přepracovat. Pracovní skupiny, které se sešly k upřesnění projektových 

záměrů a nastavení časových plánů jednotlivých operačních programů, pomohly strategický 

dokument dovézt k cíli. Dokument a jeho vznikající části, byly průběžně zveřejňovány na 

webových stránkách a všechny vznesené připomínky byly postupně do dokumentu 

zapracovány. Pro naplnění projektů Spolupráce byly předjednány aktivity s polskými partnery – 

LGD Morawskie Wrota, LGD Wrota Wilekopolski a LGD Plaskowyż Dobrej Ziemi pro projekty 

mazinárodní spolupráce a zahájena komunikace s českými partnery pro realizaci aktivit z téhož 

dotačního titulu. 

     Aktivně se scházel na svých jednáních Programový výbor, který je řídícím orgánem Místní 

akční skupiny. Ve výčtu tato jednání nebudou zahrnuta s ohledem na jejich velký počet. 

Všechny zápisy z jednání řídícího orgánu jsou k dispozici na webových stránkách 

     Všechny informace o dění, stejně jako aktuality, zápisy a dokumenty byly zveřejňovány na 

webových stránkách organizace a na sociální síti facebook.  

http://www.mashlucinsko.cz/ 

https://www.facebook.com/MASHlucinsko 

 

     Místní akční skupina Hlučínsko z.s. se zúčastnila dotačního projektu Spolupráce podpořeného 

z Programu rozvoje venkova - ten probíhal v první polovině roku 2015 pod názvem Vzpomínky 

na budoucnost - evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje 

(číslo projektu 15/022/4210a/780/000015).  

 

     Ke dni 23. 2. 2016 je počet členů celkem 60 – veřejnost 29 (48,3%), zemědělství 23 (38,3%), 

církve a sociální oblast 5 (8,3%), volnočasové aktivity 3 (5,1%). K datu 1. 3. přibude člen 

v zájmové skupině volnočasové aktivity – Prajzská ambasáda, jejíž členství bylo schváleno na 

jednání Programového výboru dne 1. 2. 2016. 

     Výčet všech činností kanceláře MAS Hlučínsko je uveden v Monitorovacích zprávách, které 

jsou zveřejněny na webových stránkách. Na stránkách je rovněž zveřejněna Ex post evaluace 

včetně evaluačních tabulek a tato dokumenty mapují činnost spolku v dotačním období 2007 -

2013. 

 

http://www.mashlucinsko.cz/
https://www.facebook.com/MASHlucinsko
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Činnost a aktivity Místní akční skupiny Hlučínsko: 

 

Leden – Duben 2015 

- 19. 1. 2015 - účast na valné hromadě Euroregionu Silesia, Opava 

- 20. 1. 2015 - účast na tématickém česko-polské setkání „Přeshraniční kooperační síť 

pro rozvoj podnikání a trhu práce“, odvětví: zemědělství a potravinářský průmysl, 

Ostrava 

- 23. 2. 2015 - účast na tématickém česko-polském setkání „Přeshraniční kooperační 

síť pro rozvoj podnikání a trhu práce“, odvětví: zemědělství a potravinářský průmysl, 

Opole 

- 3. 3. 2015 – účast na semináři Komunitně vedený místní rozvoj v operačních 

programech pro období 2014-2020, Praha 

- 11. 3. 2015 – účast na Valné hromadě NS MAS ČR, Zábřeh na Moravě 

- 24. 3. 2015 – Členská schůze MAS Hlučínsko, Kozmice 

 Zpráva o činnosti za rok 2014 

 Zpráva o hospodaření za rok 2014 

 Hodnocení realizace SPL 

 Zpráva kontrolní a revizní komise 

 Zpráva komise pro zemědělce 

 Zpráva komise pro činnost žen a mladých lidí 

 Plán práce a rozpočtu na rok 2015 

 CLLD 

 
 

 
Květen - Srpen 2015 

- 13. 5. 2015 – účast na pracovním setkání Místních akčních skupin Moravskoslezského 
kraje, Ostrava 

- 21. - 22. 5. 2015 – účast na česko-polském pracovně-společenském setkání  Euroregionu 

Silesia, Kravaře 

- 28. 5. 2015 – účast na semináři projektu Rezilience – realizátor NS MAS ČR: Regiony a 

měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?, Háj ve Slezsku 

- 2. 6. 2015 – Členská schůze MAS Hlučínsko, Dolní Benešov 

 ČS schválila úpravu Stanov dle připomínek CP SZIF k certifikaci MAS 
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 ČS provedla doplňující volby do Kontrolní a revizní komise a Hodnotící a výběrové 

komise (povinná změna dle připomínek CP SZIF k certifikaci MAS) 

- 3. 6. 2015 – Regionální výstava komunální techniky, Kravaře 

 

 
 

- 8. 6. 2015 – účast na Valné hromadě NS MAS ČR, Chocerady 

- 18. - 19. 6. 2015 – účast na Leaderfestu 2015, Náchod 

- 25. 6. 2015 – účast na semináři „Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, 

sociální podnikání a tvorba MAP“, Úřad vlády, Praha 

- 30. 6. - 1. 7. 2015 – účast na česko-polském setkání, Malá Morávka 

- 12. 7. 2015 – Festival kultury a hlučínských řemesel, Hlučín 

 

 
 

 

- 29.7.2015 – účast na Informačním semináři pro MAS ke strategiím CLLD, Praha 

- 5.8.2015 – účast na Informačním semináři pro MAS ke strategiím CLLD, Olomouc 

- 24. 8. 2015 – účast na jednání se zástupci obcí s rozšířenou působností – zpracování 

Místních akčních plánů, Moravskoslezský kraj, Ostrava 
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- 27. 8. -1. 9. 2015 – prezentace na výstavě Země Živitelka, České Budějovice – podpořeno 

dotací z Moravskoslezského kraje přes KS MSk NS MAS ČR 

 

 
 

Září  - Prosinec 2014 

- 12. 9. 2015 – příprava, spoluorganizace akce Dožínkový den, Velké Hoštice – podpořeno 

z projektu CSV 

 
- 23. 9. 2016 – účast na semináři pro obce, DSO a MAS, Ostrožská Nová Ves 

- 2. 10. 2015 – účast na Sportovně společenském setkání města Kravaře, Kravaře 

- 19. 11. 2015 – účast na konferenci Šance pro rozvoj, Praha (p. Lukáš Volný) 

- 25. 11. 2015 – účast na setkání partnerů CSV MS kraje, Opava 

- 3. 12. 2015 – účast na workshopu „Kulatý stůl CLLD a PRV“ – se zástupci MMR, MZe a 

MPSV, Bohumín 

- 7. 12. 2015 – Členská schůze MAS Hlučínsko, Velké Hoštice 

 byla provedena volba členů Hodnotící a výběrové komise 

 projednání tvořené CLLD 
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Z dalších aktivit 

 Místní akční skupina Hlučínsko z.s se aktivně zapojila do činnosti TO Opavské Slezsko. 

V průběhu roku 2015 byl založen spolek v součinnosti s Místní akční skupinou Opavsko 

z.s. a MM Opavou za účelem podpory turistického ruchu. 

 Zástupci MAS se aktivně zapojily do udílení Regionální značky místním produktům a 

zážitkům. K dnešnímu dni toto značení nese 12 regionálních produktů a 1 zážitková 

turistika. Organizace pro podporu Regionální značky je řízená MAS Opavskem, 

podporovaná MM Opavou a TO Opavské Slezsko. Informace jsou na: 

http://www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko/ 

 Byly zahájeny práce (říjen 2015) na podání žádosti pro zpracování Místních akčních 

plánů pro vzdělávání dětí a mládeže v regionu Hlučínska. Místní akční plány vzdělávání 

se zpracovávají na úrovni ORP a pro kvalitní výstupový dokument, jež by zohledňoval 

potřeby celého území, bylo převzato 5 obcí od ORP Opava, které jsou součástí Místní 

akční skupiny Hlučínsko z.s (Hněvošice, Chlebičov, Oldřišov, Služovice a Velké Hoštice). 

 Zajištění provedení povinného auditu vyplývající z nařízení ŘO. 

 Byla poskytována dotační informovanost a osobní konzultace napříč všemi sektory a vše 

bylo zveřejňováno na webových stránkách a sociální síti. 

 Spolupráce napříč regionem v propagaci a prezentaci společenského, kulturního a 

sportovního života místních komunit. 

 

 

Vzdělávání 

     Místní akční skupina Hlučínsko z.s. poskytuje možnost dalšího vzdělávání svým 

zaměstnancům. Kromě výše jmenovaných účastí se v roce 2015 zaměstnanci zúčastnili 

vzdělávacího kurzu projektu Územní rozvoj jako nástroj racionalizace využití venkovského a 

příměstského prostoru, který pořádala Regionální agrární komora Ostravsko. Projekt byl 

zaměřen na problematiku rozvoje venkova, rozvoje příměstských oblastí, života na venkově a 

dalších aspektů, které jsou s těmito tématy spojeny (číslo projektu CZ.1.07/3.2.07/04.0063).  

     V rámci projektu EURO-IN ( číslo projektu PL.3.22/3.1.00/12.03422) se zaměstnanci účastnili 

vzdělávacích aktivit směřovaných k příhraniční spolupráci a trvale udržitelnému rozvoji. 

 

 

     Místní akční skupina děkuje členům, zástupcům veřejné správy, farností, neziskových 

organizací, firem a všem obyvatelům území působnosti Místní akční skupiny Hlučínska za aktivní 

účast při naplňování plánů a vizí, za činnost při podpoře, propagaci a prezentaci MAS Hlučínska 

a celého hlučínského regionu. 

 
Za Místní akční skupinu Hlučínsko Ing. Josef Teuer v.r., předseda 
 
Velké Hoštice, únor 2016 

http://www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko/

