
 

                   

 

Plán činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. na rok 2018 

      

Ústředním činností v roce 2018 bude implementace SCLLD (Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje), a to vyhlašování výzev, příjímání žádosti o dotaci a administrativní úkony 

s touto činností související, animační aktivity v území a animační činnost pro školy. 

Úkoly Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. bude v rámci vyhlašování výzev: 

- aktualizace interním předpisů pro jednotlivé programy a konzultace s řídícími orgány OP 

- aktualizace hodnotících kritérií pro jednotlivé programy a konzultace s řídícími orgány 

OP 

- administrativní činnost pro příjem, hodnocení a schválení žádostí (finální schvalování 

provádí řídící orgány) 

- tvorba Strategických rámců v Operačním programu životní prostředí (OPŽP) – nově 

otevřeno pro MAS 

Budou plněny další povinnosti vyplývající z Obecných pravidel a Specifických pravidel pro místní 

akční skupiny v rámci jednotlivých operačních programů při naplňování SCLLD. 

Bude prováděn monitoring plnění CLLD. 

Podání žádosti o dotaci v roce 2018: 

 k datu 15. 5. 2018 bude předložena přes webové rozhraní ISKP Žádosti o dotaci z MŠMT 

(OP VVV) – Místní akční plán vzdělávání II pro Hlučínsko východ. Začátek realizace 

projektu: 1. 1. 2018, ukončení projektu 30. 6. 2021.  

 k datu 15. 5. 2018 bude předložena přes webové rozhraní ISKP Žádosti o dotaci z MŠMT 

(OP VVV) – Místní akční plán vzdělávání II pro Hlučínsko západ. Začátek realizace 

projektu: 1. 1. 2018, ukončení projektu 30. 6. 2021.  

 do 30. 6. 2018 bude předložena přes webové rozhraní ISKP Žádosti o dotaci z MMR 

(IROP) - Zlepšení řídících, administrativních a animačních schopností Místní akční 

skupiny Hlučínsko 2019 -2023. Začátek projektu 1. 1. 2019, ukončení projektu 31. 12. 

2023 

Další plánované aktivity v průběhu roku 2018: 

- animace škol a školských zařízení (alokované finance pro poskytování služeb jsou z OP 

VVV) v součinnosti s MŠMT, NIDV a NS MAS ČR; 

- zajištění externího auditu;  

- příprava a realizace projektů Spolupráce dle SCLLD; 

- vzdělávání zaměstnanců dle pokynů řídících orgánů a rozhodnutí řídícího orgánu MAS; 

- poskytování dotačního poradenství napříč sektory v celém dotčeném území MAS 

Hlučínsko; 

- spolupráce s řídícími orgány jednotlivých operačních programů; 



 

                   

 

- spolupráce s Moravskoslezským krajem, ITI a s místními akčními skupinami na úrovni MS 

kraje; 

- spolupráce s NS MAS ČR a členskou základnou na základě členství v NS MAS ČR; 

- aktivní účast na propagaci a prezentaci regionu prostřednictvím TO Opavské Slezsko; 

- spolupráce na propagaci a prezentaci regionu se všemi aktéry v území; 

- komunikace a spolupráce se všemi partnery pro naplňování Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínkos z.s. 

 

 

Ing. Josef Teuer v.r., předseda spolku    

Schváleno Členskou schůzí, 18. 1. 2018       

 

 

 


