
                         

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti  

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. za rok 2020 

 

 

 

 

Víme, odkud a kam jdeme 

 

 

 

 

 



                         

 

 

 

 

 

 

Vážené dámy a pánové, členové Místní akční skupiny Hlučínsko z.,s, občané Hlučínska, přátelé, 

Dovolujeme si vás seznámit s činností Místní akční skupiny Hlučínsko z.s za rok 2020.      

Rok 2020 znamenal pro naši organizaci nejen další plnou realizaci strategického dokumentu Komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD), ale také neočekávané události, které byly důvodem mnoha změn a 

způsobu práce nejen v našem spolku, ale v celé společnosti. Většina aktivit se přenesla do digitálního 

světa a společnost se naučila v tomto světě pohybovat, komunikovat i vzdělávat. 

Rok 2020 nám přinesl paradoxně mnoho příležitosti pro sebevzdělávání, ale na druhé straně, bohužel, 

nepřál společenským kontaktům, setkáváním a předáváním ať už zkušeností nebo i příkladů dobré 

praxe. Obrovské nasazení vykázaly školská zařízení v regionu. Dokázala se během krátké doby se ctí 

vypořádat i distanční výukou, bohužel volnočasové aktivity pro děti, žáky a mládež nebyly možné. 

 I přes veškerá negativa jsme v roce 2020 zvládli veškeré činnosti, a to především díky vám všem. 

 A za to vám patří velké poděkování. 

Děkujeme. 
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Základní údaje 

Účel spolku  
Spolek 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.  

 
Cíle spolku  
Cíle spolku jsou:  

• vykonávat činnosti napomáhající k trvale udržitelnému rozvoji regionu;  

• připravovat společné strategie rozvoje území, koordinovat je a realizovat jejich naplňování;  

• sdružovat a zastupovat zájmy svých členů, partnerů a příznivců;  

• rozvíjet a koordinovat partnerství a spolupráci mezi konkrétními subjekty regionu;  

• přinášet do regionu nové myšlenky a podněty, inovativní postupy a řešení;  

• svou činnost opírat o historickou a kulturní minulost regionu.  

 
Územní působnost spolku  
Obce:    

Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín,  

Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice,  

Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velké  

Hoštice, Vřesina, Závada 

 
 
Členové spolku  
Ke dni 31. 12. 2020 měla Místní akční skupina Hlučínsko z.s. celkem 64 členů, z toho veřejný sektor měl 

29 členů. Členové byli seskupeni do čtyř zájmových skupin. 

Základní údaje spolku jsou aktualizované na webových stránkách http://mashlucinsko.cz/mas-hlucinsko/ 

 

 

 

 

 

http://mashlucinsko.cz/mas-hlucinsko/
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1. Činnost řídícího orgánu Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 

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

Hlučínsko z.s. Setkání proběhla v roce 2020 3 x a ostatní rozhodnutí byla učiněna per rollam. Všechny 

zápisy z jednání řídícího orgánu jsou k dispozici na webových stránkách. Jednání probíhala dle 

schváleného jednacího řádu.  

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

stránkách organizace a vybrané dokumenty i na sociální síti facebook.  

http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/ 

https://www.facebook.com/MASHlucinsko 

 

 

2. Činnost nejvyššího orgánu Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 

Nejvyšším orgánem MAS Hlučínsko z.s. je Členská schůze, která se v roce 2020 sešla 1x, před touto 

schůzí proběhla dvě hlasování per rollam. 

Členská schůze proběhla 25. června 2020 ve Velkých Hošticích. Na jednání byly schváleny dokumenty, 

které byly předloženy ke schválení per rollam.  

Zápis z jednání byl ověřen volenými ověřovateli a byl zveřejněn na webové stránce 

http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy-ze-schzi-2020/ 

 

Na jednání nejvyššího orgánu byly vždy podávány aktuální informace o realizaci CLLD. 

 

3. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

V roce 2020 byly vyhlašovány výzvy a probíhaly administrativní úkony spojené s výzvami. 

Podle závěru mid-term evaluace byla již v roce 2019 podána žádost o změnu alokace jednotlivých 

opatřeních a fichích v IROP a PRV. Výzvy vyhlašované v roce 2020 byly podle upravených finančních 

rámců. 

Ke všem vyhlášeným výzvám byla naplánovaná školení pro žadatele, ale vzhledem k nákazové situaci 

v ČR se uskutečnil pouze seminář k výzvě č. 12 IROP a seminář PRV se uskutečnit nemohl. Byla 

poskytována individuální konzultace jednotlivým žadatelům. 

 Interní administrace a komunikace se žadateli a řídícím orgánem v OPZ, IROP a OP ŽP byla prováděna 

přes rozhraní MSIU, pro které mají v současnosti schválený přístup všichni pracovníci kanceláře MAS 

Hlučínsko z.s. Interní administrace a komunikace se žadateli a řídícím orgánem v PRV probíhala přes 

portál farmáře. 

 

V souladu s nastavenými indikátory proběhla školení k jednotlivým operačním programům: 

školení/semináře: 

➢ Členská schůze – projednání CLLD, 25. 6. 2020, obec Velké Hoštice  

➢ PRV:    seminář pro žadatele, plánovaný na 19.3.2020 uskutečněn nebyl z důvodu nákazové 

situace v ČR. Žadatelé měli možnost konzultovat své žádosti o dotaci jednotlivě 

➢ IROP:   1x seminář pro žadatele 30. 6. 2020 

 

Mimo nastavené indikátory proběhla aktivita: 

➢ Fokusní skupina k aktualizaci strategie 25. 6. 2020, Velké Hoštice 

 

http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/
https://www.facebook.com/MASHlucinsko
http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy-ze-schzi-2020/
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Program rozvoje venkova 2014 – 2020 (PRV) 

                                                                                 

          

 
 

V roce 2020 byla vyhlášena 5. Výzva, a to dne 6. března 2020. Příjem žádostí probíhal přes Portál 

Farmáře od 6. dubna  – 24. dubna 2020. Ve Výzvě byly vyhlášeny 2 Fiche: 

 

Tabulka 1 – Alokace finančních prostředků pro Výzvu č. 5 

Číslo Fiche  Název Fiche  Vazba Fiche na článek Nařízení EP a 
Rady (EU) č. 1305/2013  

Alokace  
pro 5. výzvu  

F1 Rozvoj zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – 
Investice do zemědělských podniků  

5 858 170 Kč 

F6 Podpora aktivního života na 
venkově 

Článek 20 – základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech 

10 219 120 Kč 

 

Ve Výzvě č. 5 Fiche 1– Rozvoj zemědělských podniků – zaměření na investice do zemědělských podniků 

bylo podáno 12 žádosti. Jedna žádost nesplnila kritéria přijatelnosti a byla vyřazena, jedenáct žádostí o 

dotaci bylo vybráno k financování.  

Ve Výzvě 5 Fiche 6 - Podpora aktivního života na venkově, bylo podáno 10 žádostí o dotaci. Všechny 

žádosti byly vybrány k financování, v průběhu administrace doložení výběrového řízení jeden žadatel 

nedodal potřebnou dokumentaci a SZIF další administraci žádost o dotaci ukončil. 

 

Tabulka 2 – Podané Žádosti o dotaci – Fiche 1  

Č Číslo projektu Název projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná 
dotace Místo realizace 

1 2020-058-005-001-004 Šetrná technologie 2 934 008 1 000 000 Dolní Benešov 
         

2 2020-058-005-001-005 Secí stroj 1 306 800 500 000 Hať  
           

3 2020-058-005-001-015 Traktorový návěs 1 452 000 600 000 Hrabyně 

           

4 2020-058-005-001-008 Pořízení diskoveho  podmítače s dvojitým 1 950 520 600 000 Dolní Benešov 

   pěchem a secím ústrojím  pro setí      

5 2020-058-005-001-018 Plečka  - meziřádkový kypřič  761 400 250 000 Dolní Benešov 

   pro mechanickou likvidaci plevelů      

6 2020-058-005-001-006 Modernizace farmy v Kravařích 1 964 800 726 000 Kravaře 

           

7 2020-058-005-001-013 Organika do půdy 1 463 500 562 500 Kravaře 
           

8 2020-058-005-001-020 Rozvoj mladého zemědělce 1 007 930 499 800 Velké Hoštice 

           

9 2020-058-005-001-025 Rozvoj zemědělského podnikatele 484 000 200 000 Kravaře 
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10 2020-058-005-001-009 Modernizace farmy 2020 646 050 247 500 Kozmice 
           

11 2020-058-005-001-016 Předseťová příprava půdy a podlaha 990 700 425 000 Darkovice 
           

12 2020-058-005-001-021 Rozvoj farmy 320 000 150 000 Dolní Benešov 
          

 

Tabulka 3 – Podané Žádosti o dotaci – Fiche 6  

Č Číslo projektu Název projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná 
dotace 

Místo 
realizace 

1 2020-058-005-006-010 Rekonstrukce knihovny v obci Dobroslavice 
  

127 171 99 355 Dobroslavice 

         

2 2020-058-005-006-017 Interiérové vybavení knihovny v obci Sudice 
  

202 010 158 897 Sudice  

         

3 2020-058-005-006-024 Za fajnu zabavu v dědině 349 085 279 268 Oldřišov 
           

4 2020-058-005-006-026 Na sále se bavíme, tančíme i učíme 654 065 371 228 Závada 
           

5 2020-058-005-006-022 Revitalizace veřejného prostranství v okolí 
rybníka v obci Služovice 

7 015 660 399 701 Služovice 

         

6 2020-058-005-006-014 Pro lepší život ve Vřesině 400 000 320 000 Vřesina 
           

7 2020-058-005-006-027 Rekonstrukce interiéru knihovny 
Štěpánkovice 

685 705 288 388 Štěpánkovice 

         

8 2020-058-005-006-029 Modernizace stálé expozice Muzea 
Hlučínska 

308 144 246 515 Hlučín 

         

 2020-058-005-006-030 Interiérové vybavení knihovny v obci 
Darkovice 

370 111 239 241 Darkovice 

         

10 2020-058-005-006-032 Veřejné prostranství u kaple v Darkovicích 
  

586 850 392 040 Darkovice 

         

Průběh procesu hodnocení a výběru: 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena pracovníky kanceláře MAS Hlučínsko z.s. 

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 13. července 2020 

(FICHE 1) a 15. července 2020 (FICHE 6). 

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 28. července 2020  

 
Tabulka 4 - Výsledky hodnocení žádostí a pořadí projektů F1 schválených Programovým výborem MAS Hlučínsko z.s. 

Č Číslo projektu Název projektu 
Požadovaná 
dotace Body Místo realizace 

1 2020-058-005-001-005 Secí stroj 500 000 90 Hať  

  20/005/19210/780/058/001867        

2 2020-058-005-001-006 Modernizace farmy v Kravařích 726 000 87 Kravaře 

  20/005/19210/780/058/001850        

3 2020-058-005-001-013 Organika do půdy 562 500 86 Kravaře 
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  20/005/19210/780/058/001847        

4 2020-058-005-001-008 Pořízení diskoveho  podmítače s dvojitým 600 000 82 Dolní 

  20/005/19210/780/058/001840 pěchem a secím ústrojím  pro setí    Benešov 

5 2020-058-005-001-004 Šetrná technologie 1 000 000 77 Dolní 

  20/005/19210/780/058/001869      Benešov 

6 2020-058-005-001-020 Rozvoj mladého zemědělce 499 800 77 Velké Hoštice 

  20/005/19210/780/058/001866        

7 2020-058-005-001-025 Rozvoj zemědělského podnikatele 200 000 77 Kravaře 

  20/005/19210/780/058/001864        

8 2020-058-005-001-009 Modernizace farmy 2020 247 500 67 Kozmice 

  20/005/19210/780/058/001848        

9 2020-058-005-001-018 Plečka  - meziřádkový kypřič  250 000 63 Dolní 

  20/005/19210/780/058/001842 pro mechanickou likvidaci plevelů    Benešov 

10 2020-058-005-001-021 Rozvoj farmy 150 000 60 Dolní 

  20/005/19210/780/058/001863       Benešov 

11 2020-058-005-001-016 Předseťová příprava půdy a podlaha 425 000 60 Darkovice 

 20/005/19210/780/058/001845        

 

 

Tabulka 5 - Výsledky hodnocení žádostí a pořadí projektů F6 schválených Programovým výborem MAS Hlučínsko z.s. 

Č Číslo projektu Název projektu 
Požadovaná 
dotace Body Místo realizace 

1 2020-058-005-006-010 Rekonstrukce knihovny v obci 
Dobroslavice 

99 355 75 Dobroslavice 

  20/005/19210/780/058/001861      

2 2020-058-005-006-017 Interiérové vybavení knihovny v obci 
Sudice 

158 897 75 Sudice  

  20/005/19210/780/058/001860      

3 2020-058-005-006-029 Modernizace stálé expozice Muzea  246 515 75 Hlučín 

  20/005/19210/780/058/001852 Hlučínsko      

4 2020-058-005-006-032 Interiérové vybavení knihovny v obci  239 241 70 Darkovice 

  20/005/19210/780/058/001871 Darkovice      

5 2020-058-005-006-027 Rekonstrukce interiéru knihovny  288 388 65 Štěpánkovice 

 20/005/19210/780/058/001954 Štěpánkovice    

6 2020-058-005-006-026 Na sále se bavíme,  tančíme i učíme 371 228 60 Závada 

 20/005/19210/780/058/001841        

7 2020-058-005-006-022 Revitalizace veřejného prostranství v 
okolí rybníka v obci Služovice 

399 701 60 Služovice 

 20/005/19210/780/058/001856      

8 2020-058-005-006-030 Interiérové vybavení knihovny v obci 
Darkovice 

239 241 70 Darkovice 

 20/005/19210/780/058/001873      

9 2020-058-005-006-024 Za fajnu zabavu v dědině 
  

279 268 60 Oldřišov 

 20/005/19210/780/058/001858      

10 2020-058-005-006-014 Pro lepší život ve Vřesině 320 000 50 Vřesina 

 20/005/19210/780/058/001843        

 

Ke dni 31. srpna 2020 byly vybrané žádosti zaregistrovány na Centrálním pracovišti SZIF v Opavě. Jeden 

žadatel byl vyřazen ŘO (SZIF) z administrace pro nedodržení termínů 
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V rámci administrativních prací PRV probíhala kontrola podané Žádostí o platbu již realizovaného 

projektu z výzvy č. 4, který byl vyhlášen v roce 2019.  

Vyplacená dotace byla ve výši 238 500 korun. 

 

PRV- Fiche 5 Projekty Spolupráce 

V roce 2020 pokračovala realizace Projektu Spolupráce „Rok na vsi“. Partnerem je polská LGD Płaskowyż 

Dobriej Ziemi se sídlem v Kietrzi. Z důvodu vyšší moci (COVID 19) nemohly být realizovány některé 

aktivity, a proto byl projekt prodloužen do 30. 6. 2021. 

Číslo projektu: 19/00/1931c/780/000001 

Celkové výdaje projektu obou partnerů: 711 392,- Kč 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro MAS Hlučínsko z.s.: 355 052,- Kč 

Celková dotace projektu MAS Hlučínsko z.s.: 319 546,- Kč 

 

V roce 2020 byly v rámci projektu realizovány tyto akce: 

25. ledna 2020 - Kování koní a zpracování dřeva (Zima) – PL, Glubczyce 

 

Akce jsou určeny pro širokou veřejnost. Systém přihlašování je zveřejněn, a to na webových stránkách a 

také na sociálních sítích. 

http://www.mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/projekt-spoluprace-rok-na-vsi/ 

 

 

 

 

 

Operační program zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ) 

 

 
 

V rámci Operačního programu zaměstnanost nebyla vyhlášena v roce 2020 žádná výzva. 
Všechny projekty schválené projekty byly v roce 2020 stále v realizaci. 
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Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) 

 
V rámci IROP bylo v roce 2020 vyhlášena 1 výzva. 

Dne 12. 6. 2020: 

12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání 

Příjem žádostí probíhal přes ISKP do 31. srpna 2020. 

 

12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání -  podáno 20 žádostí.   

 

Průběh procesu hodnocení a výběru: 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti byla provedena pracovníky kanceláře MAS Hlučínsko z.s. Z 

celkového počtu 20 žádostí splnilo podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti 19. Následně byla 1 z 

žádostí stažena žadatelem. 

Věcné hodnocení žádostí bylo provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 25. listopadu 2020. 

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 28. prosince 2020. 

 

Tabulka 6 - Výsledky hodnocení žádostí a projekty doporučené Programovým výborem MAS Hlučínsko z.s. k podpoře 

 
Evidenční číslo Žadatel Název projektu Body 

Požadovaná 
dotace v Kč 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014993 

ZŠ Hlučín, Hornická 7, okres 

Opava, příspěvková 

organizace 

Podpora digitálních 

technologií pro výuku v ZŠ 

Hlučín Hornická 7 

95 1 193 631,77 

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014961 

Mateřská škola 

Markvartovice, příspěvková 

organizace 

Rozšíření kapacity MŠ 

Markvartovice 
92 576 000,00 

3. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014987 

Základní škola a mateřská 

škola Kobeřice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Rekonstrukce učebny 

informatiky 
90 1 380 030,41 

4. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014861 

Základní škola a Mateřská 

škola Bolatice, příspěvková 

organizace 

Rozvoj odborného 

vzdělávání na ZŠ Bolatice 
90 1 700 000,00 

5. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014746 

Základní škola a mateřská 

škola Štěpánkovice, 

příspěvková organizace 

Multifunkční učebna IT, 

cizích jazyků a 

přírodovědných předmětů 

90 1 699 312,00 

6. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014878 

Základní škola Velké Hoštice, 

okres Opava, příspěvková 

organizace 

Rozvoj odborného 

vzdělávání na ZŠ Velké 

Hoštice I. 

90 1 700 000,00 

7. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014996 Obec Vřesina 

Kompetence 21. století - 

digitální gramotnost žáků ZŠ 

a MŠ Vřesina 

87 901 217,25 

8. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014984 
Základní škola Kravaře, 

příspěvková organizace 

Vybavení a obnova ICT 

techniky v PC učebně 
85 1 882 029,16 
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9. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014983 

Základní škola a Mateřská 

škola Sudice, příspěvková 

organizace 

Modernizace učeben ZŠ a 

MŠ Sudice 
85 2 000 000,00 

10. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014981 Obec Hať 

Základní škola a mateřská 

škola Hať - digitální jazyková 

učebna 

85 2 000 000,00 

11. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014898 
Základní škola Hlučín-

Rovniny, okres Opava 

Rozvoj odborného 

vzdělávání na ZŠ Hlučín - 

Rovniny, vybudování 

odborných multimediálních 

učeben 

85 2 000 000,00 

12. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014897 
Základní škola Hlučín-

Rovniny, okres Opava 

Rozvoj odborného 

vzdělávání na ZŠ Hlučín - 

Rovniny, vybudování 

odborné učebny Pracovních 

činností 

85 2 000 000,00 

13. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014994 

Základní škola a mateřská 

škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi 

člověkem 
85 1 949 848,54 

14. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014977 

Základní škola 

Markvartovice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Rozvoj odborného 

vzdělávání na ZŠ 

Markvartovice 

82 1 700 000,00 

15. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014884 

Základní škola Kravaře - 

Kouty, příspěvková 

organizace 

Multifunkční učebna IT a 

grafiky s výukou jazyků 
82 1 695 573,00 

16. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014941 

Základní škola a mateřská 

škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

Zvýšení kvality odborného 

vzdělávání v ZŠ Bohuslavice 
82 1 605 307,00 

17. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014880 

Základní škola Velké Hoštice, 

okres Opava, příspěvková 

organizace 

Rozvoj odborného 

vzdělávání na ZŠ Velké 

Hoštice II. 

80 1 700 000,00 

Tabulka 7 - Žádosti o podporu zařazené mezi náhradní projekty 

 
Evidenční číslo Žadatel Název projektu Body 

Požadovaná 
dotace v Kč 

18. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014858 
Rozvoj odborného 

vzdělávání na ZŠ Píšť 

Rozvoj odborného 

vzdělávání na ZŠ Píšť 
77 2 000 000,00 

 

7. 10. 2019 byly vyhlášeny Výzvy č 9 – Sociální Služby, 10 – Dopravní infrastruktura, 11 - Cyklostezky a 

uzavření příjmu žádostí o dotaci bylo ke dni 31. 12.2019. V roce 2020 byla provedena kontrola 

formálních náležitostí a přijatelnosti kanceláře MAS Hlučínsko z.s. a také věcné hodnocení podaných 

žádostí a výběr podaných žádostí o dotaci. 

Ve výzvě č. 11 nebyla podána žádná žádost o dotaci. 

Tabulka 8 - Podané žádosti o dotaci – Výzva č. 9 – Sociální služby: 

Č. Číslo projektu Žadatel Název projektu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje v Kč 

 
Požadovaná 
výše dotace 

v Kč 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013250 

Obec Kobeřice, 

Hlučínská 888, 747 27 

Kobeřice 

Modernizace 

bývalého obecního 

úřadu v Kobeřicích 

7 768 587,- 

 
 

7 380 157,65 
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Tabulka 9 - Výsledek hodnocení žádostí a projekt doporučený Programovým výborem MAS Hlučínsko z.s. k podpoře 

 Evidenční číslo Žadatel Název projektu Body 
Požadovaná 
dotace v Kč 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013250 
Obec Kobeřice, Hlučínská 

888, 747 27 Kobeřice 

Modernizace bývalého 

obecního úřadu v Kobeřicích 
95 7 380 157,65 

 

Tabulka 10 - Podané žádosti o dotaci – Výzva č. 10 – Dopravní infrastruktura 

Č. Číslo projektu Žadatel Název projektu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje v Kč 

 
Požadovaná 
výše dotace 

v Kč 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013229 

Obec Kozmice, Poručíka 

Hoši 528/2c, 747 11 

Kozmice 

Obec Kozmice - 

realizace dvou 

přechodů pro 

chodce na silnici I/56 

2 000 000, 

 
 

1 9000 000,- 

Tabulka 11 - Výsledek hodnocení žádostí a projekt doporučený Programovým výborem MAS Hlučínsko z.s. k podpoře 

 
Evidenční číslo Žadatel Název projektu Body 

Požadovaná 
dotace v Kč 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013229 
Obec Kozmice, Poručíka Hoši 

528/2c, 747 11 Kozmice 

Obec Kozmice - realizace 

dvou přechodů pro chodce 

na silnici I/56 
85 1 9000 000,- 

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP)  

 

V rámci OPŽP nebyla v roce 2020 vyhlášena žádná výzva. 

Schválený projekt je v realizaci. 

Další vyhlášení výzvy řídící orgán (Ministerstvo životního prostředí)  neumožňuje. 

 

4. Činnost kanceláře při realizaci CLLD 

Kancelář pracovala ve složení: Mgr. Dagmar Quisková, vedoucí kanceláře a hlavní manažer pro realizaci 

CLLD, úvazek 1,0, Mgr. Lukáš Volný, projektový manažer, úvazek 1,0, Mgr. Radim Lokoč PhD, úvazek 

0,25, Petra Tomíčková, manažer a administrace, úvazek 0,75. 

Pro úspěšnou realizaci SCLLD byly průběžně sdíleny a vyměňovány zkušenosti a poznatky především s 

dalšími místními akčními skupinami, a to především z Moravskoslezského kraje. Realizace rozvojového 

dokumentu pro území Hlučínska byla v součinnosti se zástupci Moravskoslezského kraje a dalšími 

partnery v regionu. 

Pro školy a školská zařízení byla vykonávána animační činnost. Animační aktivity byly prováděny 

pracovníky kanceláře MAS Hlučínsko z.s. v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT), Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV) a Národní síti Místních akčních skupin České 

republiky (NS MAS ČR). Byly poskytovány mailové, telefonní a osobní konzultace všem zájemcům 

školských zařízení na území MAS Hlučínsko z.s. V roce 2020 školy dokončovaly realizaci projektů Šablony 
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II a začínaly realizovat projekty z výzvy Šablony III.  Ke dni 31.12. je zapojení škol do projektu Šablony III 

ve výši 34,88%. Většina škol bude ukončovat realizaci šablon II v roce 2021. 

Školská zařízení jsou průběžně informovaná o důležitých změnách v rámci realizace obou projektů. 

Kancelář MAS Hlučínsko z.s. také eviduje realizátory projektů ve vyhlášených dotačních titulech mimo 

MAS, protože i tyto aktivity pomáhají naplňovat implementační část strategického dokumentu. 

Zaměstnanci kanceláře se v průběhu celého roku zúčastňovali metodických a konzultačních dnů a 

seminářů, které měli provázanost na problematiku realizace strategického dokumentu a na 

problematiku venkova. Akce byly pořádány jednotlivými řídícími orgány pro realizaci SCLLD a dalšími 

pověřenými organizacemi. Z důvodu nákazové situace v ČR od března 2020 byla většina aktivit 

přesunuta do digitálního prostředí.  

V roce 2020 probíhaly činnosti směřující k aktualizaci CLLD. Pro veřejný sektor byl navržen dotazník, jenž 

zástupci obcí vyplnili a který mapoval současné a budoucí potřeby a cíle v období 2021 -2027. Proběhlo 

již druhé setkání fokusní skupiny (25.6.2020) a pro komunitní projednávání byl zveřejněn dotazník 

s mapováním potřeb: 

 http://mashlucinsko.cz/uploads/files/zakladni-dokumenty/CLLD/dotaznik%20verejnost%202021-

2027.pdf). Dostupnost dotazníku byly nejen na webových stránkách, ale dotazník byl dostupný i na 

sociálních sítích.  Veřejnost byla dotazována také na společensko-kulturních akcích v průběhu léta, kdy 

se některé akce podařilo zrealizovat. Výsledky dotazníků a dotazů byly na podzim zpracovány a nyní 

probíhá aktualizace strategického dokumentu CLLD.  

 

Proškolení pracovníků MAS Hlučínsko z.s. pro animaci škol: 

➢ 19. 10. 2020 – MŠMT: Šablony, online 

Pro školská zařízení nebylo realizováno školení k Šablonám II ani k Šablonám III – informace 

k probíhajícím projektům byla zasílána maily přímo na ředitele škola a pro jednotlivé školy dle potřeby 

probíhaly konzultace. Z údajů poskytovaných NS MAS byly sestaveny a jsou průběžně aktualizovány 

seznamy s čerpáním šablon II a III na území MAS Hlučínsko z.s. 

Informace pro školská zařízení byly zveřejňovány na webových stránkách 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/animace-skol-a-skolskych-zarizeni/ a na sociální síti 

facebook. Aktuální informace byly rovněž zasílány mailem na ředitele škol. 

 Činnost kanceláře při realizaci CLLD byla financována z Výzvy č. 6 IROP – projekt: Zlepšení řídících, 

administrativních a animačních schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2019-2023. V prvním pololetí 

byl proveden externí účetní audit za rok 2019 a dotační audit za rok 2019 pro projekt Zlepšení řídících, 

administrativních a animačních schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2015-2018 za období leden-

březen 2019 a Zlepšení řídících, administrativních a animačních schopností Místní akční skupiny 

Hlučínsko 2019-2023 za celý kalendářní rok. 

Na všech dokumentech je dodržována povinná publicita projektu. 

 

5. Propagační a prezentační aktivity 

V roce 2020 byly pořízeny propagační předměty tematicky související s regionem a realizací CLLD., a to 

kalendáře. Tématem byly aktivity pro rozvoj celého území MAS Hlučínsko z.s. v období 2015-2020. 

Pořízené kalendáře byly označeny povinnou publicitou projektu CLLD. 

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. se představila na akci Festival kultury a řemesel Hlučínska. 

 

 

 

http://mashlucinsko.cz/uploads/files/zakladni-dokumenty/CLLD/dotaznik%20verejnost%202021-2027.pdf
http://mashlucinsko.cz/uploads/files/zakladni-dokumenty/CLLD/dotaznik%20verejnost%202021-2027.pdf
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6. Realizace Místních akčních plánů ve vzdělávání (MAP) II 

 
V roce 2020 pokračovaly v realizaci projekty Místní akční plánu II pro Hlučínsko východ a Místní akční 

plánu II pro Hlučínsko západ (MAPy II), ale bohužel aktivity implementace byly pozastaveny vinou vyšší 

moci (Covid 19). V podzimních měsících, kdy se nákazová situace opět začala zhoršovat a přišlo další 

omezování výuky, se velká část implementačních aktivit přesunula do digitálního prostředí. Pomalý 

rozjezd onlinových přednášek a diskuzí pracovníkům MAP naháněl obavy, ale postupně se především 

díky zajímavým lektorům tento způsob ujal a vykazuje vysokou návštěvnost.  

Na základě pozdržení některých implementačních aktivit, které nelze provádět on line, byl předložen 

požadavek řídícímu orgánu (Ministerstvo školství)  o prodloužení realizace projektu v délce 6 měsíců,  

která je maximální délkou realizace. Ukončení projektu je plánováno k 31. 12. 2021.  

V realizaci obou projektů jsou zapojeny celkem 3 osoby na HPP, dalšími účastníky jsou osoby na DPP.  

 

Řídící výbory: 

MAP II Hlučínsko východ –  červen a prosinec 2020, 1x per rollam, 1x online 

MAP II Hlučínsko západ – červen a prosinec 2020, 1x per rollam, 1x online 

Pracovní skupiny – 6 oblastí (rovné příležitosti;, finanční, matematická gramotnost, čtenářská 

gramotnost, regionální identita, předškolní vzdělávání): 

MAP II Hlučínsko východ – celkem 25 x 

MAP II Hlučínsko západ – celkem 25 x 

Workshopy: 

➢ 4. 5. 2020 – Východ + Západ – Online setkání s učiteli na téma Škola bez poražených 

Webináře: 

➢ 18. 11. 2020 – Metodický den – český jazyk 

➢ 25. 11. 2020 – Vaše dítě jako tvůrce v digitálním světě 

➢ 26. 11. 2020 - Metodický den – matematika 

➢ 2. 12. 2020 – Komunikace s rodiči 

➢ 8. 12. 2020 - Školní zralost  

 

Implementační aktivity – jsou koncipovány tak, že jednotlivá školská zařízení se mohou pro danou oblast 

přihlásit bez výjimky. Pozvánky na jednotlivé aktivity jsou zasílány na školská zařízení, jsou zveřejňována 

na webových stránkách MAS Hlučínsko z.s. a také na sociálních sítích.  

Co všechno proběhlo 

➢ Logopedie v MŠ 

➢ Prima pokusy - ZŠ 

➢ Dentální hygiena v MŠ 

➢ Primární prevence pro ZŠ 

➢ Malý mulař - MŠ 

➢ Příběh peněz - ZŠ 

➢ Život má mnoho podob (inkluze) 
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➢ Méďa zdravotník – MŠ 

➢ Řemeslné dílny 

➢ Výroba jogurtu 

➢ Malí chemici 

➢ Malý badatel - MŠ 

➢ Science show, zábavné divadlo fyziky a chemie 

➢ Nehulíme, kreslíme - ZŠ 

➢ Canisterapie 

➢ Osobnosti Hlučínska 

                  

Zaměstnanci, kteří realizovali projekty MAP II, se zúčastňovali vzdělávacích aktivit a setkání pořádaných 

Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), řídícím orgánem, kterým je MŠMT a akcí Regionální 

stálé konference Moravskoslezského kraje týkající se vzdělávání v kraji. Část aktivit probíhala distančně.  

➢ 21. 1. 2020- Setkání příjemců IPo MAP, NIDV Ostrava 

➢ 5. 3. 2020 – Setkání – Střední článek vedení regionálního školství, Hradec nad Moravicí 

➢ 4. 5. 2020 – Setkání příjemců IPo MAP, online 

➢ 24. 6. 2020 – Setkání se zástupci OKAP II, informace z projektu SYPO, online 

➢ 2. 9. 2020 - Setkání příjemců IPo MAP, Bolatice 

➢ 16. 10. 2020 – Setkání příjemců IPo MAP, online  

➢ 23. 11. 2020 – Setkání příjemců IPo MAP, online 

➢ 10. 12. 2020 – Setkání příjemců IPo MAP, online 

 

Veškeré informace k projektům jsou zveřejňovány na webových stránkách: 

http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ 

a povinně i na sociálních sítích: 

https://www.facebook.com/mapyII/ 

Aktualizované povinné dokumenty vyplývající z podmínek dotace pro MAPy II na Regionální stálou 

konferenci Moravskoslezského kraje (RSK MS) a zveřejňovány na:  

https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Stratigicke_ramce_MAP 

 

7. Spolupráce s Celostátní síti pro venkov (CSV) 

 

 

 

 

Podpora aktérů venkovského prostoru je prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov. Naše místní akční 

skupina je členem tohoto uskupení a v rámci Moravskoslezského kraje spolupracuje se všemi 

zainteresovanými právnickými i fyzickými aktéry při realizaci strategického dokumentu v oblasti 

Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV 2014-2020). Z důvodu nákazové situace v ČR byly některé 

aktivity odloženy.  

 

Aktivity ve spolupráci s Celostátní síti pro venkov (CSV) 

➢ 30. 9. 2020 – Moderní minulost, Mosty u Jablunkova 

 

http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/
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8. Spolupráce s partnery v území 

Hlavními partnery pro rozvoj Hlučínska a naplňování strategického dokumentu SCLLD v území jsou obce, 

příspěvkové organizace, podnikatelé, církve a neziskové organizace. Dalšími důležitými partnery jsou: 

▪  Sdružení obcí Hlučínska; 

▪ Turistická oblast Opavské Slezsko (TO OS); 

▪ Euroregion Silesia 

▪ SM Opava 

▪ Místní akční skupina Opavsko z.s. 

S těmi to partnery jsme se zúčastnili akcí:  

➢ 3. 2. 2020  - Slavnostní sněm u příležitosti 100. výročí vzniku Hlučínska, Dolní Benešov 

➢ 4. 2. 2020 – Mezinárodní konference u příležitosti 100. výročí vzniku regionu - Hlučín 

➢ 17. 2. 2020 – VH Euroregionu Silesia, Opava 

➢ 20. 2. 2020 – konference Euroregion Silesia, Ostrava 

➢ 25. 3. 2020 – Regionální značka – značení Opavské Slezsko, Opava 

➢ 12. 7. 2020 – Festival kultury a hlučínských řemesel, Hlučín                

 

 

9. Spolupráce s partnery mimo území 

Spolupracujícími partnery, kteří mají svůj díl na rozvoji regionu Hlučínska, jsou: 

▪ Místní akční skupiny v Moravskoslezském kraji 

▪ Moravskoslezský kraj – společné cíle, aktivity, informace o dotačních titulech 

▪ ITI Ostravsko - společné cíle, aktivity, informace o dotačních titulech 

▪ NIDV, krajské pracoviště Ostrava - společné cíle ve vzdělávání, aktivity 

▪ Eduzměna 

▪ LGD Plaskowyž Dobriej Ziemi 

▪ LGD Morawskie Wrota 

▪ LGD Wrota Wielkopolkie 

▪ Národní síť MAS ČR: 

▪ 1. 6. 2020 – Přednáška ke Střednímu článku podpory vedení reg. školství, online 

▪ 21. 10. 2020 – Valná hromada NS MAS ČR, online 

▪ Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje: 

➢ 30. 1. 2020 – Seminář k CLLD, Ostrava 

➢ 3. 3. 2020 - Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje (KS NS 

MAS ČR MSK) a seminář CLLD, Bystřice 

➢ 27. 5. 2020 – Jednání ke střednímu článku, online 

➢ 8. 6. 2020 – Seminář k CLLD, Nová Ves 

➢ 23. 7. 2020 – Seminář k CLLD, Bartošovice 

➢ 15. 9. 2020 – Seminář k CLLD, Frýdlant nad Ostravicí 

➢ 9. 12. 2020 – Seminář k CLLD, online 

➢ 31. 10. 2020 – Seminář k CLLD, online 

▪ Moravskoslezský kraj: 

➢ 8. 12. 2020 – Informační seminář, online 

➢ 9. 12. 2020 - webinář pro obce v Moravskoslezském kraji, online 

▪ Další partnerská spolupráce: 

➢ 27. 1. 2020 – Mapování seniorských aktivit na Hlučínsku, Dolní Benešov 
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➢ 12. 3. 2020 – Návštěva lotyšských zemědělců, Velké Hoštice 

➢ 23. 3. 2020 – Setkání představitelů seniorských organizací, spolků a klubů, Kravaře 

➢ 2. 6. 2020 - Otevření Sadařovy naučné stezky, Sosnová 

 

V srpnu 2020 nabídl nadační fond Eduzměna našemu spolku finanční příspěvek pro školská zařízení na 

našem území. Byla podepsána dohoda o poskytnutí příspěvku s dobou realizace od září 2020 do června 

2021. Vlivem nákazové situace se uskutečnila pouze jedna akce, a to na podzim 2020. V současnosti se 

některé aktivity přesunují na digitálního světa a je možno požádat Nadační fond Eduzměna o 

prodloužení realizace do konce roku 2021.  

V červenci 2020 jsme se po dohodě s partnery v území zapojili do podání žádosti o podporu z projektu 

OKAP, který realizuje Moravskoslezský kraj. Jedná se o volnočasové vyžití dětí s ohledem na nejnovější 

trendy pro podporu vzdělávání, kdy našimi partnery pro realizaci bude Středisko volného času v 

Kravařích a Dům dětí a mládeže v Hlučíně. Projekt začne v září 2021 a bude trvat celý školní rok.  

 

10. Vzdělávání – semináře, konference 

Pracovníci kanceláře MAS Hlučínsko z.s. se zúčastňovali vzdělávacích aktivit pořádaných řídícími orgány 

pro realizaci CLLD. Do těchto aktivit patří i účast na konferencích, kde byly diskutovány problémy 

vztahující se k udržitelnému rozvoji venkova.  

➢ 21. 1. 2020 – seminář Rozšíření podpory PRV o čl. 20, Praha 

➢ 3. 3. 2020 – Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje II – Praha 

➢ 17. 9. 2020 – roadshow IROP – Představení návrhu IROP 2021-2027, Ostrava 

➢ 11. 11. 2020 – webinář LEADER – změny v Pravidlech, online 

➢ 7. 12. 2020 – seminář MZe Zelená architektura, online 

➢ 8. 12. 2020 – konference MMR – Evropské fondy po roce 2020, online 

 

 

Závěr 

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. děkuje členům, zástupcům veřejné správy, farností, neziskových 

organizací, školských zařízení, podnikatelům, firem a všem obyvatelům území působnosti Místní akční 

skupiny Hlučínsko z.s. za aktivní účast při realizaci SCLLD, která vede k naplňování plánů a vizí trvale 

udržitelného rozvoje Hlučínska. Velké poděkování patří všem za činnost při podpoře, propagaci a 

prezentaci MAS Hlučínsko z.s. a celého hlučínského regionu. 

Taktéž vyjadřujeme upřímnou soustrast všem, kteří se museli v nelehkém roce 2020 rozloučit se všemi 

blízkými a milovanými. Dovolte nám vyjádřit upřímnou soustrast. 

Přejeme si, aby i v roce 2021 byla Místní akční skupina Hlučínsko z.s důstojným partnerem všem 

aktérům na Hlučínsku. 

Zachovejte nám přízeň. Děkujeme. 
 
Za Místní akční skupinu Hlučínsko z.s.  Ing. Josef Teuer v.r., předseda 

 
 
 
Schváleno Členskou schůzí per rollam 23. 3. 2021 


