
                         

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti  

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. za rok 2018 

 

 

 

 

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 2018.      

Rok 2018 byl ve znamení plného nasazení, a to jak při vlastní realizaci implementačních aktivit 

Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), tak i dalších projektů, které jsou založeny na komunitní 

práci v regionu a jsou důležitou součástí rozvoje našeho hlučínského území.  

Velkou radost nám přineslo zapojení školských a vzdělávacích subjektů do našich aktivit prostřednictvím 

podpory regionální školství, protože tato část aktérů na našem území je důležitá pro budoucnost celého 

Hlučínsko. Naší velkou devízou zůstává regionální identita, kterou je však nutno posilovat již od dětství. 

Výuka nejen historie, ale i znalost přírody a její ochrana, společenské aktivity, práce, živá víra a dalších 

mnoho aspektů jsou zárukou toho, že Hlučínsko bylo, je a bude. 

Prezentací vytvářené jednoty v území jsou regionální a mimoregionální aktivity, do kterých se zapojují 

partneři jako jeden celek a prezentují Hlučínsko společně. A vnímání hlučínské pospolitosti je naší 

nejlepší vizitkou. 
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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. 2018 měla Místní akční skupina Hlučínsko z.s. celkem 63 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. 

Setkání proběhla 4 x za rok 2018, ostatní rozhodnutí byla činěna 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 je Členská schůze, která se v roce 2018 sešla 2x.  

První členská schůze proběhla 18. ledna 2018 v Píšti. Na jednání byla schválena činnost a hospodaření za 

rok 2017, plán rozpočtu a plán práce na rok 2018.  

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

http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy-ze-schuzi-2018/ 

 

Druhá členská schůze proběhla 20. listopadu 2018 v Sudicích. Na jednání proběhly volby do řídících 

orgánů MAS. 

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

http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy-ze-schuzi-2018/ 

 

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

 

3. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

V roce 2018 byly vyhlašovány výzvy a probíhaly administrativní úkony spojené s výzvami. 

Na základě rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí byly alokovány finance i pro místní akční 

skupiny. Naše místní akční skupina na základě provedeného šetření potřeb se přihlásila k této alokaci. 

Proběhlo rozšíření tvorba Programových rámců o Operační program Životní prostředí (OPŽP) formou 

podané změny CLLD, která byla schválena řídícím orgánem. Pro realizaci OPŽP byly vytvořeny povinné 

interní dokumenty a byly připraveny výzvy. 

Ke všem vyhlášeným výzvám proběhla školení pro žadatele a v programu OPZ proběhla školení pro 

příjemce. Byl pořádán jeden společný seminář pro všechny Operační programy, kde byl představen 

harmonogram výzev a základní podmínky pro žadatele. Po vyhlášení výzev v Operačním programu 

Zaměstnanost (OPZ) a v Programu rozvoje venkova 2014 -2020 (PRV) byl proveden vlastní nábor Žádostí 

o dotaci a poté administrativní úkony s tímto spojené. Nábory o dotaci byly prováděny přes webové 

rozhraní Portál farmáře v Programu rozvoje venkova 2014-2020 a v Operačních programu Zaměstnanost 

přes portál MS 2014+. Byly ukončeny administrativní úkony z výzev Integrovaného operačního programu 

(IROP), které byly ukončeny v roce 2017. V průběhu roku probíhalo vyjadřování MAS k podaným 

změnám v tomto programu. 

Interní administrace a komunikace se žadateli a řídícím orgánem v OPZ a IROP byla prováděna přes 

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

administrace a komunikace se žadateli a řídícím orgánem v PRV probíhala přes portál farmáře 

http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/
https://www.facebook.com/MASHlucinsko
http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy-ze-schuzi-2018/
http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy-ze-schuzi-2018/
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V souladu s nastavenými indikátory proběhla školení k jednotlivým operačním programům: 

školení/semináře: 

➢ Společný seminář pro všechny Operační programy proběhl 18. 1. 2018, obec Píšť 

➢ PRV: 9. 4. 2018 

➢ OPZ:  5x pro žadatele- 4x 11. 4. 2018 a 1x 22. 11. 2018 

 3x pro příjemce – 1x 11. 4. 2018 a 2x 10. 12. 2018 

➢ OPŽP: Informační schůzka 10. 4. 2018 

 

Program rozvoje venkova 2014 – 2020 (PRV) 

                                                                                 

          

 
 

V roce 2018 byla vyhlášena 3. Výzva, a to dne 27. března 2018. Příjem žádostí probíhal přes Portál 

Farmáře od 7. – 22. května 2018. Ve Výzvě byly vyhlášeny čtyři Fiche: 

 

Tabulka 1 – Alokace finančních prostředků pro Výzvu č. 3 

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

Alokace  
pro 3. výzvu  

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

3.351.328 Kč  

F2  Podpora zpracování zemědělské 
produkce  

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - 
Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů  

2.084.537 Kč  

F3  Obnova zemědělské infrastruktury  Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 
Zemědělská infrastruktura  

1.901.229 Kč  

F4  Podpora podnikání na venkově  Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - 
Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností  

2.376.537 Kč  

 

Celkem bylo podáno 10 Žádostí o dotaci – ve Fichi 1 – 8 Žádostí o dotaci, ve Fichi 2 – 2 Žádosti o dotaci 

 

PRV – Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků 

 

Tabulka 2 – Podané Žádosti o dotaci – Fiche 1 ( s ohledem na GDPR není možno zveřejňovat jména FO) 

Č. Žadatel Název projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná 
dotace v Kč 

Místo realizace 

1  Přesný a k přírodě šetrný 
postřikovač 

1 694 000 499 000 Kozmice 

2  
Přesné rozmětání hnojiv - 
aktivní ochrana životního 
prostředí 

 
605 000 250 000 Hať 

3 Hoštická a.s. 
Precizní traktor pro moderní 
zemědělství 

 
4 961 000 

500 000 Velké Hoštice 

4  Návěsem to vyvezu 1 676 200 500 000 Hať 

5  Nový traktor 2 601 500 1 000 000 Hať 
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6 
Agroprogres Kateřinky 
s.r.o 

Překládací vůz cukrovky 
 

3 673 000 
 600 000 

Oldřišov-
Arnoštov 

7 
DRUDAR zem.družsvo 
Darkovice 

Technika do RV + ŽV 
 

1 374 000 
499 250 Darkovice 

8  Inovativní rozmetání hnoje 1 835 000 600 000 Kozmice 

 Celkem  21 704 340 4 448 250 XX 

 

Průběh procesu hodnocení a výběru: 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena pracovníky kanceláře MAS 

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 16. července 2018 

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 24. července 2018   

 

V době vyhlášení výzvy byly v platnosti Pravidla 19.2.1, která neumožňovala přealokování finanční 

prostředků v rámci vyhlášené výzvy a fichí. Proto s ohledem na stanovenou alokaci na Fichi 1 bylo 

vybráno řídícím orgánem Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. k realizaci 6 projektů podle přidělených 

bodů hodnotící a výběrovou komisí, a to do výše vyhlášené alokace.  

 
Tabulka 3 – Výsledky hodnocení žádostí a pořadí projektů schválených Programovým výborem MAS 

Pořadí 
Číslo projektu Dosažené 

body 
Místo realizace 

Požadovaná 

dotace v Kč 

1. 18/003/19210/780/058/002928 81 Kozmice 600 000 

2. 18/003/19210/780/058/002929 71 Oldřišov - Arnoštov 600 000 

3. – 5. 18/003/19210/780/058/002930 66 Darkovice 499 250 

3. – 5. 18/003/19210/780/058/002931 66 Hať  250 000 

3. – 5. 18/003/19210/780/058/002932 66 Kozmice 499 000 

6. 18/003/19210/780/058/002933 62 Velké Hoštice. 500 000 

Celkem 2 948 250 

 

PRV – Fiche 2 – Podpora zpracování zemědělské produkce 

 

Tabulka 4 – Podané Žádosti o dotaci – Fiche 2 ( s ohledem na GDPR není možno zveřejňovat jména FO) 

Č. Žadatel Název projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná 
dotace v Kč 

Místo realizace 

1  Modernizace provozovny 

Petr Vilášek 
774 400 320 000 Štěpánkovice 

2  Balení masných výrobků 2 299 000 950 000 Dolní Benešov 

 Celkem  3 073 400 1 270 000 XX 

 

Průběh procesu hodnocení a výběru: 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena pracovníky kanceláře MAS 

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 16. července 2018 

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 24. července 2018   

 

S ohledem na výši vyhlášené alokace byly vybrány řídícím orgánem Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 

k realizaci oba projekty.  
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Tabulka 5 – Výsledky hodnocení žádostí a pořadí projektů schválených Programovým výborem MAS 

Pořadí 
Číslo projektu Dosažené 

body 
Místo realizace 

Požadovaná 

dotace v Kč 

1. 18/003/19210/780/058/002934 62 Štěpánkovice 320 000 

2. 18/003/19210/780/058/002935 53 Dolní Benešov 950 000 

Celkem 1 270 000 

 

 

Dne 31. srpna 2018 byly vybrané žádosti zaregistrovány na Centrálním pracovišti SZIF v Opavě. U osmi 

žádostí provádělo výběrové řízení pro zadavatele a toto bylo postupně předkládáno do kanceláře MAS 

dle Pravidel 19.2.1.  

Ve Fichi 1 po doložení povinných dokumentů k výběrovému řízení všechny Žádosti k dnešnímu dni (22. 

3. 2019) prošly kontrolu SZIF a byl jim vystaven Právní akt.  

Ve Fichi 2 jeden ze žadatelů nedoložil povinné dokumenty k výběrovému řízení a další administrace ze 

strany SZIF byla ukončena. Druhý z vybraných žadatelů dokumenty předložil a k dnešnímu dni (22. 3. 

2019) prošel kontrolu SZIF a byl mu vystaven Právní akt.  

Dne 13. března 2019 bylo na stránkách SZIF zveřejněno schválení dotace pro všechny žadatele.  

 

Celkový dotační Požadavek ke dni 8. ledna 2018 se snížil z 3 268 250,- Kč po provedených výběrových 

řízeních a škrtech některých nákladů ze strany Řídícího orgánu na 3 106 391,- Kč.  

 

V rámci administrativních prací PRV probíhala kontrola podaných Žádostí o platbu již realizovaných 

projektů. Jednalo se o projekty z Výzvy 2, vyhlášené v roce 2017.  

Žádost o platbu podalo celkem 10 žadatelů z 11 schválených projektů, jeden žadatel odstoupil od 

realizace před podáním Žádosti o platbu. Požadavek na výši dotace (po předloženém výběrovém řízení) 

byl ve výši 4 966 551,- Kč, vyplaceno bylo 4 304 762,- Kč. 

 
Tabulka 6 – Čerpání PRV k 22. 3. 2019 

opatření 
Celková 

alokace OP 
Proplaceno 
v 2. Výzvě 

Zazávazkováno 
v 3. Výzvě 

Podáno ve 4. 
Výzvě 

Zůstatek 

Rozvoj zemědělských 
podniků 

 9 981 450  4 304 762 2 804 491 x 2 872 197 

Podpora zpracování 
zemědělské produkce 

3 564 800  295 000 301 900 2 654 500 313 400 

Obnova zemědělské 
infrastruktury 

1 901 240  0 0 x 1 901 240 

Podpora podnikání na 
venkově 

8 317 880 0 0 x 8 317 880 

Projekt Spolupráce       1 133 910      

celkem     24 899 280      
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Operační program zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ) 

 

 
 

V rámci Operačního programu zaměstnanost bylo vyhlášeno v roce 2018 (OPZ) celkem 5 výzev: 

 

Dne 12. března 2018 byly vyhlášeny 4 Výzvy pod čísly:  

438 Rozvoj a modernizace soc. služeb II 

439 Podpora zaměstnanosti II 

440 Podpora rodin II 

441 Podpora a rozvoj sociálního podnikání II 

Příjem žádostí probíhal přes ISKP od 12. března 2018 do 13. května 2018. 

 

Dne 1. října 2018 byla vyhlášená 1 Výzva: 

685 Podpora a rozvoj sociálního podnikání III. 

Příjem žádostí probíhal přes ISKP od 1. října 2018 do 31. prosince 2018. 

 

Tabulka 7 – Alokace pro výzvy OPZ v roce 2018 

Opatření Výzva Alokace v Kč 

OPZ-1 438 Rozvoj a modernizace sociálních služeb II. 4 193 900 

OPZ-2 439 Podpora zaměstnanosti II. 2 743 000 

OPZ-3 441 Podpora a rozvoj sociálního podnikání II. 2 057 250 

OPZ-4 440 Podpora rodin II. 1 371 500 

OPZ-3 685 Podpora a rozvoj sociálního podnikání III. 2 057 250 

OPZ celkem: 12 422 900 

 

OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních služeb 

V rámci tohoto opatření byla vyhlášena jedna výzva, a to: 

Výzva MAS č. 438/03_16_047/CLLD_15_01_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Rozvoj a modernizace 

sociálních služeb II.; vyhlášena dne 12.3.2018. V této výzvě nebyla podána žádná žádost.   

 

 

OPZ-2 Podpora zaměstnanosti 

V rámci tohoto opatření byla vyhlášena jedna výzva, a to: 

Výzva MAS č. 439/03_16_047/CLLD_15_01_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora zaměstnanosti II. - 

vyhlášena dne 12.3.2018 - ve výzvě byly podány 4 žádosti – s celkovými náklady 9 952 307,50 Kč a 

požadavkem na dotaci 9 952 307,50 Kč 
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Průběh procesu hodnocení a výběru: 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 11. května 2018 pracovníky kanceláře MAS. 

Žádost č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009796 byla vyřazena z dalších administrativních postupů pro 

nesoulad s CLLD. 

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 28. června 2018. 

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 24. července 2018. 

Žádost č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009797 nebyla doporučena k financování (Žádost o podporu 
nesplnila podmínky věcného hodnocení) 
K podpoře byla vybrána žádost žadatele EDVIA, zapsaný ústav – „Úspěšný krok k nové práci - rozvíjejte 
svou vlastní budoucnost“, jež získala 100 bodů. Požadovaná výše dotace 2 742 380,- Kč 
Jako náhradní projekt byla vybrána žádost žadatele Rovnovážka, z.s – „Hlučínsko: prostor pro práci i 
podnikání“, jež získala 100 bodů. Požadovaná výše dotace 1 812 652,50 Kč. 
 

 

OPZ-3 Podpora a rozvoj sociálního podnikání 

V rámci tohoto opatření byly vyhlášeny dvě výzvy : 

 

Výzva MAS č. 441/03_16_047/CLLD_15_01_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora a rozvoj sociálního 

podnikání II. - vyhlášena dne 12.3.2018 – ve výzvě byla podána 1 žádost - žadatel nesplnil kritéria 

přijatelnosti a administrace žádosti byla ukončena. 

 

Průběh procesu hodnocení a výběru: 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 11. května 2018 pracovníky kanceláře MAS. 

Projekt byl vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti. 

 

Výzva MAS č. 685/03_16_047/CLLD_15_01_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora a rozvoj sociálního 

podnikání III.; vyhlášena dne 1.10.2018  (ukončení příjmu 31.12.2018) ve 12.00- – ve výzvě byla podána 

1 žádost - s celkovými náklady 1 999 750-,- Kč a požadavkem na dotaci 1 699 787,50 Kč 

 

Průběh procesu hodnocení a výběru: ke dni 22. 3. 2019 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 7. ledna 2019 pracovníky kanceláře MAS 

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 17. ledna 2019 

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 20. února 2019  

K podpoře byla vybrána žádost žadatele Medoo Silesia s.r.o – „ Medoo Silesia s.r.o. - Šalek medu zpředať 

svedu“ 

 

 

OPZ-4 Podpora rodin 

V rámci tohoto opatření byla vyhlášena jedna výzva, a to: 

Výzva MAS č. 440/03_16_047/CLLD_15_01_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora rodin II. - 

vyhlášena dne 12.3.2018.  - ve výzvě byly podány 2 žádosti - s celkovými náklady 2 655 422,50 Kč a 

požadavekm na dotaci 2 655 422,50 Kč. 
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Průběh procesu hodnocení a výběru: 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 11. května 2018 pracovníky kanceláře MAS 

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 28. června 2018 

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 24. července 2018   

Žádost č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009794 nebyla doporučena k financování (Žádost o podporu 

nesplnila podmínky věcného hodnocení) 

K podpoře byla vybrána žádost žadatele EDVIA, zapsaný ústav – „ Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb 

vzhůru za dobrodružstvím zatímco se rodiče věnují práci“ , jež získala 100 bodů. Požadovaná výše dotace 

1 268 812,50 Kč 

 

Tabulka 8 – Čerpání OPZ k 22. 3. 2019 

Opatření Celková alokace OP 
Vybráno k podpoře 

2017 
Vybráno k podpoře 

2018 
Zůstatek 

Rozvoj a 
modernizace 

sociálních služeb 
7 543 250 3 349 350 0 4 193 900 

Podpora 
zaměstnanosti 

2 743 000 0 2 742 380 620 

Podpora a rozvoj 
sociálního podnikání 

2 057 250 0 1 699 787,50 357 462,50 

Podpora rodin 1 371 500 0 1 268 812,50 102 687,5 

celkem 13 715 000   4 654 670 

 

 

Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) 

 
V rámci IROP nebyly vyhlášeny žádné výzvy. 

U žádostí podaných v roce 2017 bylo provedeno v 2018 posouzení celkem 10 požadovaných změn. 

Všechny změny byly v souladu s CLLD a věcným hodnocením. 

Tabulka 9 – Čerpání IROP k 22. 3. 2019 (po úpravě) 

Opatření 
Celková alokace OP 

po snížení 
Vybráno k podpoře 
2017/proplaceno 

Vyhlášeno v 2019  Zůstatek 

Dopravní 
infrastruktura 

11 586 100 5 304 379,79 x 6 281 720,21 

Cyklostezky 30 176 109 22 715 445,03 x 7 470 663,97 

Sociální služby 17 600 000 10 219 841,58 7 380 158,42 0 
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Sociální bydlení 7 500 000 0 7 500 000 0 

Sociální podnikání 2 850 000 2 850 000 x 0 

Kvalitní podmínky 
pro vzdělávání 

14 956 000 0 8 000 000,00 6 956 000 

Celkem 84 678 209   20 708 384,18 

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP)  

 

V rámci OPŽP nebyly vyhlášeny žádné výzvy. 

Tabulka 10 – Čerpání OPZ k 22. 3. 2019 

Opatření 
Celková alokace 

OP  

 
Vyhlášeno v 2018 Vyhlášeno v 2019 Zůstatek 

Realizace sídelné 
zeleně 

5 000 000 
 

0 5 000 000 0 

Realizace ÚSES 5 000 000 
 

0 5 000 000 0 

Celkem 10 000 000  10 000 000 0 

 

 

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 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. V roce 2018 řada škol ukončila projekty v Šablonách I a již se zapojila 

do realizace Šablon II. Školská zařízení jsou průběžně informovaná o důležitých změnách v rámci 

realizace těchto projektů. 

Kancelář MAS také eviduje úspěšné žadatele z řad škol ve vyhlášených dotačních titulech mimo MAS. 

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

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

problematiku venkova. Akce byly pořádány jednotlivými řídícími orgány pro realizaci SCLLD a dalšími 
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pověřenými organizacemi. Účast pracovníků na konferencích byla schvalována řídícími orgány ze strany 

ministerstev a řídícím orgánem MAS. 

Pro možné zájemce byly pořádány semináře k jednotlivým výzvám a průběžně byly prováděny 

individuální konzultace potencionálních žadatelů a příjemců dotačních titulů.  

Po celý rok 2018 probíhala v souladu s definováním problémů v naší Strategii komunitně vedeného 

místního rozvoje animační činnost, která informačně posilovala veřejnou správu, místní podnikatele, 

neziskové organizace a další aktéry v území v řešení uváděných problémů.  

 

Proškolení pracovníků MAS pro animaci škol: 

➢ 20. 3. 2018 – Seminář Šablony a Šablony II, Olomouc 

Pro školská zařízení byly realizovány školení k výzvě Šablony II: 

➢ 16. 4. 2018 – místo realizace: Bolatice 

➢ 17. 4. 2018 – místo realizace: Hlučín 

 

Veškeré 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. 

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

administrativních a animačních schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2015-2018. V roce 2018 byla 

realizována III. etapa projektu v souladu s finančním plánem. V průběhu roku byla podána žádost o 

změnu délky etapy. V žádosti bylo prodloužení III. etapy k 31. 3. 2019 z původního ukončení 31.12.2018. 

Změna byl projednaná a schválena řídícím orgánem MAS a také řídícím orgánem pro CLLD (MMR). Na 

všech dokumentech je dodržována povinná publicita projektu. 

 

5. Propagační a prezentační aktivity 

V rámci těchto aktivit byla v dubnu vyhlášená fotografická soutěž „Stromy na Hlučínsku“. Aktivita se 

vztahovala k připravovanému rozšíření CLLD o Programový rámec OPŽP a trvala až do 31. 10. 2018. 

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – do 18 let a nad 18 let. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 9. 12. 

2018 na zámku v Kravařích. Vybraná díla byla vystavena od prosince 2018 do února 2019 na zámku 

v Kravařích a vybraná díla byla použita do nástěnného kalendáře. 

Byly pořízeny propagační předměty tématicky související s regionem a realizací CLLD.  

Všechny pořízené propagační předměty byly označeny povinnou publicitou projektu CLLD: deštníky, 

plátěné tašky, fotoalba – stromy, drátované stromy a kalendáře. 

Místní akční skupina se představila na akcích Otevírání turistické sezóny Opavského Slezska, na Festivalu 

kultury a řemesel Hlučínska a na akci Zlatý koláč 2018. 

Informace o území Hlučínska a jeho rozvoji a také o realizaci CLLD byly prezentovány na akcích CSV, 

Euroregionu Silesia a Sdružení obcí Hlučínska. 
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6. Realizace Místních akčních plánů ve vzdělávání (MAP) II 

 
V roce 2018 začala po dohodě s partnery v území realizace Místního akčního plánu II pro Hlučínsko 

východ a Místního akčního plánu II pro Hlučínsko západ (MAPy II).  Projekt plynule navazoval na projekty 

MAP I a k 15. květnu 2018 byly podány žádosti o realizaci na Ministerstvo školství. V srpnu byly obě 

žádosti schválené bez finančního krácení a právní akty k projektům byly vydány v listopadu 2018.  

Projekty MAPy II jsou realizovány na stejném území jako projekty MAP. Do projektů je mimo jednu ZŠ 

v území Hlučínsko západ zapojily všechny školy. 

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

Implementační aktivity bylo možno začít realizovat až po schválení projektů, proto se začaly rozjíždět až 

na podzim 2018. Podkladem pro jednotlivé aktivity se stal dotazník pro všechny zapojené subjekty a 

návrhy dalších možných aktivity vyplývají z jednání pracovních skupin, kterých je celkem 6.  

Naplánované aktivity musí být rovněž v souladu s údaji, které jsou uvedeny v žádostech o dotaci. Oba 

projekty jsou financovány ex-ante.  

Aktualizace investičních a neinvestičních záměrů všech aktérů vzdělávání pro děti a žáky do 15 let byly 

předloženy řídícím výborů v červnu 2018. 

 

Řídící výbory: 

MAP II Hlučínsko východ – 14. 6. 2018 

MAP II Hlučínsko západ – 18. 6. 2018 

Pracovní skupiny: 

MAP II Hlučínsko východ – celkem 16 x 

MAP II Hlučínsko západ – celkem 16 x 

Workshopy: 

➢ 22. 3. 2018 – Západ - Setkání ředitelů, Kravaře 

➢ 17. 4. 2018 – Východ - Setkání ředitelů, Hlučín 

➢ 13. 6. 2018 – Východ + Západ - Rovné příležitosti ve vzdělávání, Bolatice 

Implementace: 

➢ 1. 9. 2018 – Regionální identita – kreslířská soutěž – Namaluj svůj svět 
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V rámci této aktivity byla uspořádány 2 výstavy. První výstava proběhla v září – říjnu 2018 v Kulturním 

domě Hlučín, druhá výstava proběhla v listopadu – prosinci 2018 na zámku Kravaře. Vybraná díla byla 

použita do stolních kalendářů, které byly opatřeny povinnou publicitou. 

 

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. 

➢ 29. 3. 2018 – SRP pracovní schůzka, NIDV, Ostrava 

➢ 24. 4. 2018 – Setkání příjemců IPo MAP, Ostrava 

➢ 18. 9. 2018 – Seminář pro příjemce – MAP II, Praha 

➢ 18. 9. 2018 – Setkání příjemců IPo MAP, NIDV, Ostrava 

➢ 21. 11. 2018 – Konference projektů SRP, Ostrava 

➢ 26. 11. 2018 – Koordinační schůzka zástupců MAP, KAP a DOV, Ostrava 

 

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) 

 

Aktivity ve spolupráci s Celostátní síti pro venkov 

➢ 28. 2. 2018 - Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje, Ostrava 

➢ 27. 3. 2018 – Seminář Program rozvoje venkova a jeho specifika, Bartošovice 

➢ 11. 9. 2018 – Zahradní slavnost u příležitosti 10. výročí CSV, Praha 

➢ 17. 10. 2018 – Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje, 

Jakartovice 

➢ 8. -.9. 11 2018 – Exkurze „Nebuďme lhostejní k našemu venkovu“ (PK, OK a MSK) 

➢ 12. 12. 2018 – Workshop/seminář Učíme se navzájem III, Komorní Lhotka 

 

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: 

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

➢ 11. 1. 2018 – Setkání partnerů TO OS, Opava 

➢ 8. 2. 2018 - Účast na valné hromadě Euroregionu Silesia, Opava 

➢ 15. 3. 2018 – Setkání partnerů TO OS, Opava 

➢ 12. – 13. 4. 2018 – Setkání členů a partnerů Euroregionu Silesia, Lipowa 

➢ 18. 4. 2018 – Setkání partnerů TO OS, Opava 

➢ 28. 4. 2018 – Otevírání turistické sezóny, Opava 

 
 

➢ 8. 7. 2018 – Festival kultury a hlučínských řemesel, Hlučín 

                    
➢ 13. 9. 2018 – Mezinárodní konference Euroregion Silesia, Ratiboř/Kravaře 

➢ 1. 10. 2018 – Setkání členů a partnerů LGD Morawske Wrota, Golkowice 

➢ 18. 10. 2018 – Ukázka likvidace křídlatky, SOH - region 

➢ 27. 10. 2018 – Soutěž O zlatý koláč 2018, Budišov nad Budišovkou 

➢ 13. 12. 2018 – Předvánoční business s primátorem Opavy 

 

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

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

▪ LGD Plaskowyž Dobriej Ziemi 

▪ LGD Morawskie Wrota 

▪ LGD Wrota Wielkopolkie 

▪ Národní síť MAS ČR: 

➢ 8. - 9. 10. 2018 – Valná hromada NS MAS ČR, Choceň 

▪ Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje: 

➢ 25. 1. 2018 – Seminář k CLLD, Ostava 

➢ 22. 2. 2018- Seminář k CLLD, Třanovice 

➢ 22. 3. 2018 – Seminář k CLLD, Ostrava 

➢ 24. 4. 2018 – Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje (KS NS 

MAS ČR MSK) a seminář CLLD 

➢ 31. 5. 2018 – Seminář k CLLD, Ostrava 

➢ 14. 6. 2018 – Setkání zástupců MAS, Štramberk  

➢ 30. 8. 2018 – Seminář k CLLD, Ostrava 

➢ 26. 9. 2018 – Seminář k CLLD, Bartošovice 

 

Důležitou činností pro rozvoj Hlučínska byla příprava jednoho projektu Spolupráce v rámci alokovaných 

financí z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Ačkoliv Ministerstvo zemědělství přijalo několik 

aktualizací Pravidel 19.3.1, která jsou pro tuto aktivitu, nelze přes veškerou snahu dojít k naplnění 

naplánovaných projektů v plné výši. Velice omezující uznatelné výdaje a výše limitů je příčinou velice 

nízkého počtu realizovaných projektů v rámci ČR (dosud 3 projekty). Nám se podařilo v průběhu roku po 

řadě konzultací s řídícím orgánem (CP SZIF) a za podpory našeho budoucí partnery pro tento projekt 

dojít k souhlasnému závěru pro podání Žádosti o dotaci. V současné době je nutno přeložit dokumenty, 

které se dokládají jako povinné přílohy a nahrát Žádost o dotaci přes portál farmáře. Bohužel, v březnu 

došlo opět k aktualizaci Pravidel 19.3.1 a také k aktualizaci formuláře, který se musí přepsat, takže práce 

na podání žádosti se protáhnou. 

Partnerem projektu „Rok na vsi“ je LGD Plaskowyž Dobriej Ziemi se sídlem v Kietrzi a realizace projektu 

by mohla začít v měsíci září. Projekt je určen široké veřejnosti adélka trvání všech aktivit je jeden rok. 

 

10. Vzdělávání – semináře, konference 

Pracovníci kanceláře MAS 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.  

➢ 6. 2. 2018 - školení MSIU, Bartošovice 

➢ 6. 3. 2018 – seminář OPŽP – nové aktivity, Praha 

➢ 23. 4. 2018 – IROP - seminář pro žadatele pro sociální bydlení II, Praha 
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➢ 23. – 24. 5. 2018 – Leaderfest, Rožnov pod Radhoštěm 

        
➢ 11. 6. 2018 – seminář IROP k SC 4.2, Praha 

➢ 12. 7. 2018 – seminář IROP k SC 4.1, Praha 

➢ 19. – 21. 9. 2018 – Konference Venkov 2019, Strážnice 

 
 

➢ 29. – 30. 11. 2018 – Setkání MAS Olomouckého a Moravskoslezského kraje, Velká Bystřice 

 

 

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 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 

Hlučínska a celého hlučínského regionu. 

Přejeme si, aby i v roce 2019 byla Místní akční skupina Hlučínsko z.s důstojným partnerem všem 

aktérům na Hlučínsku. 

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

 
 
Velké Hoštice, březen 2019 
 
Schváleno Členskou schůzí 27. 3. 2019 


