Výroční zpráva o činnosti
Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. za rok 2016

Víme, odkud a kam jdeme

Vážení přátelé,
dovolujeme si vás seznámit s činností Místní akční skupiny Hlučínsko z.s za rok 2016.
Rok 2016 byl především prvním rokem zapojení našeho spolku do realizace SCLLD (Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje). Podáním žádosti o realizaci naší Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje řídícím orgánům vyvrcholilo několikaleté úsilí všech aktérů na území
Hlučínska, při kterém byly definovány problémy a potřeby regionu a také určeny možnosti
dotační podpory v období 2014-2020 (2023).
Náš spolek se v loňském roce zapojil také do realizace projektů pro vzdělávání dětí a žáků na
našem území – Místní akční plány pro vzdělávání. Vzdělávání jako důležitá součástí rozvoje
Hlučínska včetně zachování regionální identity je investicí do budoucích generací, a proto jsme
se zapojili do projektů, jež mapují potřeby škol, zájmového a neformálního vzdělávání. Díky
určení potřeb všech zapojených skupin ve vzdělávacím procesu bude v budoucnu možná cílená
podpora pro jednotlivé aktéry a tím i zvyšování vzdělanosti, podpora zaměstnanosti a podnikání
v území.
Kromě těchto dvou základních aktivit se zástupci Místní akční skupiny Hlučínsko zapojovali
průběžně do spolupráce s aktéry, jejichž činnost má dopad a vliv na udržitelný rozvoj celého
regionu, a to na základě vytvořené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Věříme, že v roce 2017 bude Místní akční skupina Hlučínsko vám i celému regionu nápomocná
při realizaci široké škály projektů, které budou přínosem pro náš region.
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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. 2016 měla Místní akční skupina Hlučínsko z.s. celkem 60 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/mashlucinsko/
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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. Ve výčtu tato jednání nebudou zahrnuta s ohledem na jejich velký počet. 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 je Členská schůze, která se v roce 2016 sešla 2x.
První jednání proběhlo 23. února 2016 ve Velkých Hošticích – zde byla schválená činnost za rok
2015 a hospodaření, plán rozpočtu, plánu práce a členové byli seznámení s aktuální verzí
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Rovněž byl schválen zánik členství z důvodu nezaplacení členských příspěvků za rok 2015 Hřebčín Albertovec s.r.o. (podnikatelský sektor, zájmová skupina zemědělci).
Druhé jednání Členské schůze proběhlo v Dobroslavicích dne 7. prosince. Hlavním bodem
projednávání byla volba hodnotící a výběrové komise pro realizaci SCLLD, jejíž každoroční
zvolení je povinností MAS dle podmínek standardizace, a také projednání aktuální verze SCLLD,
který byl opraven dle metodických pokynů řídících orgánů.
Všechny zápisy byly ověřeny volenými ověřovateli a jsou zveřejněny na webové stránce
http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/.
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3. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Dne 23. února 2016 byla prostřednictvím systému MS 2014+ podána žádost o realizaci Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V květnu byly na základě posudku hodnotitelů
provedeny první opravy formálního hodnocení. Poté náš strategický dokument začal putování
po třech řídících orgánech – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Ministerstvo zemědělství. Po měsících čekání jsme obdrželi v druhé polovině července
neformální hodnocení a pokyny k opravám z programu IROP (MMR), a teprve 19. září jsme
obdrželi zprávu od komise s pokyny pro první opravu věcného hodnocení. První opravy dle
metodických pokynů všech tří řídících orgány byly zaevidovány dne 26. října 2016. Dne 7.
listopadu jsme byli informováni, že žádost splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a
přijatelnosti a postoupila do druhého věcného hodnocení. Připomínky včetně metodických
pokynů k opravám byly zaslány dne 15. prosince 2016, opravené dokumenty byly dodány dne
12. ledna letošního roku. 7. února 2017 byl dodán chybějící dokument a dne 14. února jsme
obdrželi informaci o splnění podmínek hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.
Strategický dokument Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. byl schválen bez připomínek 3. 3.
2017.
Pro vlastní realizaci SCLLD se pracovníci kanceláře v průběhu roku 2016 věnovali předepsaným
potřebným aktivitám, jež souvisejí s implementací strategie. Byli proškolování pro práci
v interním systému MS2014+ tak, aby mohli vykonávat činnosti související s vyhlašováním
výzev, administrací a hodnocením projektů, připravovali návrhy interní postupů a hodnotících
kritérií v jednotlivých operačních programech. Protože však docházelo k častým aktualizacím
předpisů a metodik všech programů, nebyla finalizace těchto prací v roce 2016 ukončena.
Zaměstnanci se v průběhu celého roku zúčastňovali metodických dnů a seminářů, které byly
pořádány jednotlivými řídícími orgány pro realizaci SCLLD, a které mají přímou souvislost
s rozdělováním alokovaných financí v rámci realizace SCLLD naším spolkem. Byly prováděny
konzultace potencionálních žadatelů a příjemců dotačních titulů, probíhalo seznamování
s finančním plánem a monitorovacími kritérii napříč regionem, v prosinci 2016 proběhlo první
základní školení pro realizaci SCLLD. V souladu s definováním problémů v naší Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje probíhala animační činnost, která informačně posilovala
veřejnou správu, místní podnikatele, neziskové organizace a další aktéry v území v řešení
uváděných problémů.
V rámci přípravného období pro realizaci SCLLD byly sdíleny a vyměňovány zkušenosti a
poznatky z tohoto období na řadě workshopů a seminářů s dalšími místními akčními skupinami,
a to především v Moravskoslezském kraji.
Součástí náplně režijních činností jsou animační aktivity pro školy. Pracovníci kanceláře
v součinnosti MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) poskytovali informační
servis školských zařízením. Odborné informace pro tuto činnost byly poskytovány v součinnosti
s 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.
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Proškolení pracovníků MAS:
- 22. 3. 2016 – Seminář k animaci škol 2016 (OP VVV - Výzva 22), Olomouc
- 16. 11. 2016 – seminář Soulad Školního vzdělávacího programu s Rámcovým
vzdělávacím programem ZV, Ostrava
- 9. 12. 2016 – Semináři pro MAS k realizaci projektů zjednodušeného vykazování OP
VVV (Výzva 22), Přerov
Pro školská zařízení byly realizovány informační dny:
- 6. 6. 2016 – místo realizace: obec Bolatice
- 22. 6. 2016 – místo realizace: město Hlučín
- 27. 9. 2016 – místo realizace: obec Velké Hoštice
Veškeré informace pro školská zařízení byly zveřejňovány na webových stránkách
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/animace-skol-a-skolskych-zarizeni/.
V červenci 2016 jsme díky úpravám podmínek pro realizaci SCLLD mohli požádat o režijní dotaci
na činnost kanceláře z programu IROP (Integrovaný regionální operační program). Žádost byla
podána prostřednictvím systému MS 2014+ dne 19. července, po zpracování oprav, které byly
podány 23. srpna, byla žádost schválená. Platební a kontrolní agenturou pro režijní výdaje při
realizaci SCLLD je CRR Středočeského kraje v Praze, kterému kancelář MAS (ihned po vydání
právního aktu) předložila během října a listopadu k proplacení režijní výdaje z období duben
2015 – červen 2016. Konec etapy č. 1 byl kanceláří MAS stanoven ve finančním plánu ke dni 31.
12. 2016. V rámci této první etapy byla zveřejněna povinná publicita na webových stránkách
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/, všech vydávaných dokumentech a také v místě
realizace projektu.

4. Realizace projektu Moravskoslezského kraje

Do května 2016 byl realizován projekt podpořený Moravskoslezským krajem, a který začal
v listopadu 2015.
Moravskoslezský kraj podpořil místní akční skupiny v celém kraji a cílem bylo úspěšné
dokončení strategie. K němu bylo třeba organizovat komunitní projednávání, které pomohlo
konkretizovat
záměry
v oblastech
vzdělávání,
sociálního
začleňování,
zvýšení
konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje apod. V území byly osloveny subjekty, které se
podílejí, nebo svými aktivitami mohou přispět, k rozvoji regionu - ať již obce, zemědělci,
podnikatelé, neziskové organizace. Důraz byl kladen především na individuální přístup k
jednotlivým projektovým záměrům. Výsledky byly zapracovány do návrhové části strategie,
které tvoří významný výstup, díky podpoře MSK. Finalizací Strategie Místní akční skupiny
Hlučínsko z.s., se řetězec komunikačních aktivit směrem k žadatelům neukončil. Subjekty jsou v
území neustále informování o aktuálních možnostech. Současně probíhala optimální koordinace
7

realizace projektů v čase. Součástí strategického plánování byla propagace a prezentace plánů,
záměrů a vyhlašovaných dotačních titulů rovněž v součinnosti s Moravskoslezským krajem.

5. Realizace Místních akčních plánů ve vzdělávání (MAP)

Od 8. ledna 2016 jsou v realizaci dva projekty – Místní akční plán pro vzdělávání pro Hlučínsko
východ a Místní akční plán pro vzdělávání Hlučínsko západ. Místo realizace projektů bylo
primárně dle ORP, ale MAS měla možnost území měnit podle šíře svého působení. Proto do
projektu pro Hlučínsko západ bylo převzato 5 obcí od ORP Opava, které spadají svými katastry
do území naší místní akční skupiny. Hlavním záměrem těchto projektů je navázání spolupráce a
komunikace mezi školami, učiteli, rodiči a podpora ve všech oblastech vzdělávání dětí a žáků do
15 let, tedy vedle školního i mimoškolní a neformální vzdělávání. Byli osloveni všichni aktéři
zabývajícími se vzděláváním dětí včetně církví a neziskových organizací. Řada z nich se zapojila
do pracovních skupin, které formulují své plány, potřeby a požadavky. Priority pro děti a žáky
do 15 let pak schvaloval řídící výbor MAP, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky. Do konce
roku 2016 byly provedeny aktualizace těchto záměrů, jež jsou mimo jiné inspirací pro
ministerstva a kraje při vypisování dotačních titulů. Povinnost zanesení svých investičních
záměrů do strategických dokumentů MAP je rovněž podmínkou pro získání evropských a
národních dotačních prostředků. Od října 2016 se v rámci místních akčních plánů rozběhly
vzdělávací aktivity. Tyto aktivity jsou interaktivní, přístupné všem zástupcům vzdělávacích
organizací z celého regionu bez ohledu na příslušnost k ORP. Aktivity jsou hrazeny z rozpočtů
obou projektů.
 24. 5. 2016 – seminář pro příjemce MAP, Praha
 9. 6. 2016 – konference MAP – pro aktéry vzdělávání, Karlova Studánka
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20. 6. 2016 – Koordinačním setkání RSK MSK s nositeli MAP a KAP, Ostrava
22. 6. 2016- Řídící výbor MAP Hlučínsko východ
28. 6. 2016 – Řídící výbor MAP Hlučínsko západ
23. 6. 2016 – seminář Neformální a zájmové vzdělávání v Místních akčních plánech,
Praha
13. 10. 2016 – vzdělávací aktivita: Poruchy chování dětí v oblasti předškolního
vzdělávání, Ludgeřovice
14. 11. 2016 – vzdělávací aktivita: Polytechnické činnosti v MŠ – polytechnická dílna,
Bolatice
16. 11. 2016 – seminář Soulad Školního vzdělávacího programu s Rámcovým
vzdělávacím programem ZV, Ostrava
23. 11. 2016 – vzdělávací aktivita: Specifické vývojové poruchy učení a Specifika práce se
žáky se sociálním znevýhodněním a problémovým chováním, Ostrava-Zábřeh
28. 11. 2016 - Jednání s nositeli MAP a KAP, Ostrava
29. 11. 2016 – Setkání příjemců MAP, Ostrava

Veškeré informace k projektům jsou zveřejňovány na webových stránkách:
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan/
Povinné dokumenty pro Místní akční plány ve vzdělávání jsou zasílány na Regionální stálou
konferenci Moravskoslezského kraje (RSK MS) a zveřejňovány na:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP
6. Spolupráce s Celostátní síti pro venkov (CSV)

V rámci spolupráce krajského sdružení MAS Moravskoslezského kraje a Celostátní síti pro
venkov byly naší Místní akční skupinou realizovány dvě akce. Obě tyto akce měly propojení
s problémy a potřebami s naším strategickým dokumentem SCLLD.
První aktivitou byla dvoudenní exkurze: Inovace venkovského prostoru v Polsku, zaměřená na
rozvoj agroturistiky a podporu místní produkce včetně poznatků a diskuzí o metodě komunitně
vedeného místního rozvoje. Akce proběhla v říjnu a byla přístupná všem zájemcům nejen
z našeho regionu, ale z celého Moravskoslezského kraje.
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Druhou aktivitou byl seminář pro aktéry našeho území: Pozemkové úpravy v regionu Opavsko,
který se konal 10. listopadu v obci Bělá.

Další aktivity ve spolupráci s Celostátní síti pro venkov
 30. 6. 2016 – Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje,
Opava
 23. 8. 2016 – workshop CSV pro MAS: Učíme se navzájem, Třanovice
 16. 9. 2016 – seminář Den lesa v Moravskoslezském kraji, Dolní Lomná
 2. 12. 2016 – setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje,
Opava
7. 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;
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- Euroregion Silesia
S těmi to partnery jsme se zúčastnili akcí:
 21. 1. 2016 - účast na valné hromadě Euroregionu Silesia, Kravaře
 5. 2. 2016 – účast na Jednání s polskými partnery, Bolatice
 7. 5. 2016 – Otevírání turistické sezóny, Hradec nad Moravicí
8. Spolupráce s partnery mimo území
Spolupracujícím partnery, kteří mají svůj díl na rozvoji regionu Hlučínska, jsou:
- 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
- Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje:
 28. 1. 2016 – konzultační seminář – Rok 2016 a realizace SCLLD, Karlova Studánka
 25. 2. 2016 – konzultační seminář – Rok 2016 a realizace SCLLD, Velké Hoštice
 11. 3. 2016 – Seminář Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje k realizaci
SCLLD, Hradec nad Moravicí
 15. 4. 2016 - konzultační seminář – Rok 2016 a realizace SCLLD, Hradec nad Moravicí
 16. 5. 2016 – konzultační seminář – Rok 2016 a realizace SCLLD
 30. 5. 2016 – Valná hromada KS MSK NS MAS ČR, Karlova Studánka
 21. 7. 2016 – konzultační seminář – Rok 2016 a realizace SCLLD, Hradec nad Moravicí
 17. 9. 2016 – soutěž O zlatý koláč 2016, Hrabyně
 3. 10. 2016 – konzultační seminář – Rok 2016 a realizace SCLLD, Hradec nad Moravicí
 25. 10. 2016 – konzultační workshop – Zvýšení kvality strategického plánování ve
venkovském prostoru, Sviadnov
- LGD Plaskowyz Dobrej Ziemi – přímé sousedství našich území, společné naplňování
rozvoje území, PRV + PROW, v zásobníku projektů MAS je projekt Spolupráce (PRV)
- LGD Wrota Wielkopolski - v zásobníku projektů MAS je projekt Spolupráce (PRV)
- Národní síť MAS ČR
 17. 3. 2016 – Valná Hromada NS MAS ČE, Havlíčkův Brod
 23. 11. 2016 – konference Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském
prostoru, Dvůr Králové nad Labem
9. Vzdělávání
Pracovníci kanceláře MAS se zúčastňovali všech vzdělávacích aktivit, které byly pořádány
řídícími orgány v rámci připravované realizace strategického dokumentu SCLLD. Do systému
vzdělávání patří také proškolení obsluhy systému pro administraci projektových žádostí při
realizaci SCLLD.
 3. 3. 2016 – seminář Komunitní centra a komunitní sociální práce ve venkovském
prostoru, Olomouc
11

 11. 5. 2016 – seminář pro MAS k výzvě č. 03_16_047 Výzva pro MAS na podporu
strategií komunitně vedeného místního rozvoje, Olomouc
 12. 5. 2016 – seminář Administrace výzev v rámci CLLD, Praha
 16. 6. 2016 – semináři k tématu sociálního podnikání, Olomouc
 13. 7. 2016 – workshop Nastavení Fichí a Opatření pro Výzvy MAS, Brno
 20. 9. 2016 – seminář Metodický den pro MAS k tématu aktivit na podporu
zaměstnanosti, Olomouc
 8. 11. 2016 – školení vyhlašování výzev MAS v CSSF14+, Bartošovice
 5. 12. 2016 – workshop k hodnocení projektů OPZ, Praha
Pracovníci kanceláře se zúčastňovali Informačních seminářů pro místní akční skupiny, které
provádějí animaci škol a školských zařízení v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ.
 22. 3. 2016 – Seminář - animace škol 2016, Olomouc
 16. 11. 2016 – seminář Soulad Školního vzdělávacího programu s Rámcovým
vzdělávacím programem ZV, Ostrava (šablony)
 9. 12. 2016 – účast na Semináři pro MAS k realizaci projektů zjednodušeného vykazování
OP VVV, Přerov
Vzdělávání zaměstnanců kanceláře a externích pracovníků probíhalo rovněž v rámci
realizovaných projektů Místních akčních plánů ve vzdělávání, které zajišťoval Národní institut
pro další vzdělávání Ostrava (NIDV) – viz projekty MAP.
10. Závěr
Místní akční skupina 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 přípravě SCLLD k naplňování plánů a vizí, za
činnost při podpoře, propagaci a prezentaci MAS Hlučínska a celého hlučínského regionu.

Za Místní akční skupinu Hlučínsko z.s. Ing. Josef Teuer v.r., předseda

Velké Hoštice, březen 2017
Schváleno Členskou schůze 29. 3. 2017
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