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MONITOROVACÍ ZPRÁVA 2018 

po prvním roce realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

 

1. Popis SCLLD 

SCLLD je strategickým nástrojem pro dosažení formulovaných cílů na území MAS Hlučínsko z.s. 

Představuje způsoby a možnosti dosažení uvedených cílů v určitém časovém horizontu a bere 

v úvahu vnitřní a vnější faktory, které dosažení cílů mohou ovlivňovat. Dokument reaguje na 

současné možnosti a potřeby území a vytváří synergický efekt, který je představován místní efektivní 

a udržitelnou spoluprací všech venkovských aktérů. 

Strategický dokument je koncipován na základě metodik a směrnic řídících orgánů, jeho obsah 

odpovídá požadavkům uvedeným v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů 

v programovém období 2014-2020 (MPIN) a je platný pro období od roku 2014, resp. 2015, do roku 

2023. Základním principem při zpracování dokumentu byl komunitně vedený místní rozvoj aplikovaný 

na všech úrovních dokumentu. Na základě komunitního plánování byla formulována vize: Hlučínsko – 

region se svébytnou historií, upravenými obcemi a udržovanými tradicemi, příjemné a tvůrčí 

prostředí k životu, práci a trávení volného času. Pracovití a zodpovědní lidé, kteří vědí, odkud a kam 

jdou. 

Z vize vyplývají 3 klíčové oblasti: Krajina, Společnost a Práce, v nichž jsou vymezeny strategické cíle: 

K.1 Stabilní a bohatá venkovská krajina; 

K.2 Zdravé a čisté prostředí pro život; 

S.1 Kvalitní podmínky pro život a práci; 

S.2 Příznivé a bezpečné místo k životu; 

S.3 Zdravý a aktivní život; 

S.4 Vzdělaná a odpovědná společnost; 

P.1 Rozvinuté a tvořivé podnikatelské prostředí; 

P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika. 

Strategické cíle jsou dále rozpracovány do specifických cílů, v nichž jsou stanovena konkrétní 

opatření. 

 

 

 

 

 

2. Základní data 

Strategie splnila podmínky věcného hodnocení k 23.2. 2017. 

Akceptační dopis ŘO IROP (MMR) byl vydán 8.3.2017. 

Akceptační dopis PRV (MZe) byl vydán 13.3.2017. 

Akceptační dopis ŘO OPZ (MPSV) 3.3.2017. 

Zařazení Programového rámce Operačního programu životního prostředí do implementace SCLLD 

MAS Hlučínsko ke dni 13. 6. 2018. 
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3. Obecné souhrnné informace o realizaci SCLLD v roce 2018  

V předchozím roce 2017 byly vytvořeny a schváleny nezbytné dokumenty pro interní administraci dle 

pravidel všech řídících orgánů, ale v OP IROP musely být v roce 2018 dokumenty přepracovány 

v důsledku aktualizace pravidel. Interní předpisy pro vyhlašování IROP, které již byly aktualizované 

předloženy v prosince 2017, musely být znovu přepracovány a kolečko schvalovaní nabralo obrovský 

časový skluz, a proto nemohla být v roce 2018 vyhlášená žádná výzva v IROP. Výzva v Programu 

rozvoje venkova 2014 – 2020 byla vyhlášena dle plánu, taktéž i podle plánu byly vyhlášeny výzvy 

v Operačním programu zaměstnanost. Ke strategickému dokumentu byl přidán programový rámec 

OPŽP a byly vytvořeny povinné dokumenty pro vyhlašování výzev v tomto programu. 

K vyhlášeným Výzvám proběhla školení pro žadatele a v OPZ bylo provedeno školení pro příjemce.  

Byly provedeny nábory Žádostí o dotaci přes webové rozhraní Portál farmáře v Programu rozvoje 

venkova 2014-2020 a v OPZ přes portál MS 2014+. 

Proběhlo hodnocení podaných žádostí o dotaci, jejichž termín administrativních prací přesáhl do roku 

2018 – IROP a OPZ.  

Interní administrace probíhala žádostí o dotaci v IROP a OPZ webové přes rozhraní MSIU, ve kterém 

mají mít možnost administrace všichni čtyři pracovníci kanceláře.  

MAS ve sledovaném období nerealizovala žádné klíčové intervence. 

 

Při realizaci SCLLD by mohlo být v roce 2018 dosaženo synergického efektu  mezi projektem "Medoo 

Silesia s.r.o. - sociální podnik aneb "Šalek medu ešče baj do roboty mi pomože", který je v rámci výzvy 

v programu IROP ke dni 30.6.2018 ve stavu "splnil podmínky způsobilosti k financování po doplnění" 

a projektem "Medoo Silesia s.r.o. - Pracovití jako včelky" v rámci výzvy OPZ, kde byl termín pro příjem 

žádostí 31. 12. 2018. V současnosti již projekt v OPZ prošel administrativními procesy v MAS a nyní je 

probíhá kontrola řídícího orgánu (MPSV) 

 

Byla podána1 žádost o změnu: rpzšíření Programového rámce OPŽP -schválena ŘO 

 

Řídící orgán nebyl nucen přimout v roce 2018 vůči MAS Hlučínsko žádné opatření ve vztahu k CLLD, 

ani žádné jiné opatření či sankce. 

 

V průběhu roku nebyly uskutečněny žádné evaluační aktivity. Mid.term. evaluace CLLD je plánována 

na rok 2019. 

 

V monitorovaném období nebyly identifikovány žádné problémy ve vztahu k realizaci CLLD. 

 

4. Identifikovaná rizika při realizaci CLLD  

Plynulost realizace ISg může být do budoucna ohrožena zejména malým zájmem žadatelů, ale 
pouze ve výrazné menšině opatřeních. Vzhledem ke zpřísnění podmínek jde především o výzvy 
na podporu sociálního bydlení v rámci programu IROP. V PRV je i po dvou výzvách naprostý 
nezájem o Fiche 3 a 4. V programech IROP a OPZ mohou nastat komplikace s vyčerpáním alokace 
na podporu sociálních služeb. Při tvorbě strategie byl z jejich strany registrován velký zájem, ale 
po změnách ve vedení některých klíčových služeb přehodnotily své priority. 
V konečném důsledku tak hrozí nedodržení milníků z důvodu nevyčerpaných alokací na jednotlivá 
opatření. 
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Dílčí riziko spatřujeme v obsahu Pravidel 19.3.1, které jsou určeny pro projekty Spolupráce v rámci 

Programu rozvoje venkova. Důvodem jsou především redukované uznatelné náklady, které omezují 

finanční možnosti pro účast široké veřejnosti.  Přitom zapojení široké veřejnosti je jedna z podmínek 

projektů Spolupráce. Finanční limity paradoxně velmi znesnadňují daný požadavek naplnit. 

 

Aktuálně žádná jiná rizika pro plynulost realizace ISg neidentifikujeme. 
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5. Aktivity v rámci jednotlivých operačních programů 

5.1. PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) 

a) Výzva 2 – současný stav 

  

V roce 2018 bylo realizováno z celkem 11 podpořených Žádostí o dotaci (10 Fiche 1 + 1 Fiche 2) 

10 projektů, 1 žadatel odstoupil od realizace před podání Žádosti o platbu. Projekty, které se 

realizovaly byly v roce 2018 všechny v tomtéž roce proplaceny. 

 

Fiche 1 – proplacené projekty 

Č. Číslo projektu Název projektu 
Místo 

realizace 

Celkové 
náklady - 

skutečnost 

Požadova
ná dotace 

v Kč 

Vyplacen
á dotace 

1 17/002/19210/780/058/000407 Za kosou patří pluh Hať  1 812 825 600 000 600 000 

2 17/002/19210/780/058/000412 
Revoluční obraceč 
píce 

 
Hať 

 
290 279 

150 000 
119 950,0

0 

3 17/002/19210/780/058/000394 
Modernizace prací v 
okrasné školce 

 
Hněvošice 

 
967 133,25 

487 601 483 566 

4 17/002/19210/780/058/000413 
Smykový nakladač pro 
živočišnou výrobu 

 
Kobeřice 

 
1 095 963 

463 500 463 246 

5 17/002/19210/780/058/000391 
Rekonstrukce čistící 
linky PL Píšť 

 
Píšť 

 
2 346 317 

947 950 947 950 

6 17/002/19210/780/058/000392 
Traktor pro precizní 
zemědělství 

 
Darkovice 

 
4 338 263 

1 000 000 1 000 000 

7 17/002/19210/780/058/000393 Postřikovač Darkovice 2 394 590 600 000 600 000 

8 17/002/19210/780/058/000395 
Systémy automatické 
řízení traktoru podle 
GPS 

 
Hlučín-

Darkovičky 

 
 

381 150 
150 000 150 000 

9 17/002/19210/780/058/000415 Ekologické sečení 
Dolní 

Benešov 
 

120 000 
67 500 60 000 

 Celkem  XX 11 395 930,25 4 966 551 4 304 762 

 

Fiche 2 – proplacené projekty 

Č. Číslo projektu Název projektu 
Místo 

realizace 
 

Požadov
aná 

dotace v 
Kč 

Vyplacená 
dotace 

1 17/002/19210/780/058/000396 

Pořízení dopravního 
prostředku včetně 
chladící jednotky - 
Pštrosí Vršek Wieder 

Hněvošice 
 

713 900 
 

295 000 

 
 
       295 000 

 Celkem  XX          713 900 295 000 295 000 
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b) Výzva 3 – současný stav 

 
Byla vyhlášena 3. Výzva v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) s rozsahem níže uvedených fichí: 
 

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova 

na období 2014-2020 – vyhlášena dne 27.3.2018 s termínem příjmu žádostí od 7.5. do 22.5. 2018 

formou vložení do Portálu farmáře a s termínem registrace na RO SZIF dne 31.8.2018. 

V rámci Výzvy byly vyhlášeny tyto Fiche: 

 

PRV-1 Rozvoj zemědělských podniků - zaměření na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 

zemědělských podniků (modernizace zemědělské činnosti, prosazování udržitelného 

hospodaření v zemědělství). 

PRV-2  Podpora zpracování zemědělské produkce - zaměření na investice, které se týkají zpracování, 

uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů (zřízení a podpora zpracování a odbytu 

místní zemědělské produkce). 

PRV-3  Obnova zemědělské infrastruktury - zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury 

související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu 

k zemědělské půdě (obnova krajinných prvků ve volné krajině, realizace územního systému 

ekologické stability, realizace opatření dle schválených komplexních pozemkových úprav). 

PRV-4 Podpora podnikání na venkově – zaměření na podporu investic na založení a rozvoj 

nezemědělských činností (zavádění nových technologií, inovací, modernizace a rozvíjení 

podnikání, podpora stávajících a nově vznikajících malých a středních podniků, obnova 

a rozvíjení tradičních řemesel a činností). 

 

Byly realizovány dva semináře  

1. seminář byl v rámci celkové realizace CLLD v roce 2018  

Termín konání: 18. ledna 2017 od 12.30 hod 

Místo konání: Restaurace Majk, obec Píšť 

 

2. seminář pro žadatele v rámci Programu rozvoje venkova  

Termín konání: 9. dubna 2018 v 13:00 hod 

Místo konání: Hoštická a.s., Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice 

 

Alokace finančních prostředků pro Výzvu MAS č. 3 

Číslo 
Fiche  

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

Alokace v Kč 

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

3 351 328  

F2  
Podpora zpracování zemědělské 
produkce  

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

2 084 537  

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

1 901 229  

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

2 376 537  
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5.1.1. Podrobnosti k jednotlivým Fichím 

PRV-1 Rozvoj zemědělských podniků 

Ve Výzvě č. 3 Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků – zaměření na zvýšení celkové výkonnosti 

a udržitelnosti zemědělských podniků bylo podáno 8 žádostí, z nichž 6 bylo vybráno k financování. Ke 

dni 22.3 2019 všechny žádosti mají předán Právní akt řídícím orgánem SZIF. 

 

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   

 

Přehled podaných žádostí (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 

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 

 

 

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 
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PRV-2 Podpora zpracování zemědělské produkce 

Ve Výzvě č. 3 Fiche 2 – Podpora zpracování zemědělské produkce – zaměření na investice, které se 

týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů byly podány 2 žádost, která 

byla vybrána k financování. S jedním žadatelem ukončil ŘO administraci pro porušení podmínek 

(nedodání VŘ) – žadatel měl záměr ukončit realizaci ze své strany, nedodal však SZIF dokument o 

odstoupení. Druhá vybraná žádost má ke dni 22. 3. 2019 předán Právní akt. 

 

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   

 
Přehled podaných žádostí (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 

 

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 

 

 

PRV-3 Obnova zemědělské infrastruktury 

Ve Výzvě č. 3 Fiche 3 – Obnova zemědělské infrastruktury – zaměření na investice, které se týkají 

infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně 

přístupu k zemědělské půdě nebyla podána žádná žádost. 

 

 

 

PRV-4 Podpora podnikání na venkově 

Ve Výzvě č. 3 Fiche 4 – Podpora podnikání na venkově – zaměření na investice na založení a rozvoj 

nezemědělských činností nebyla podána žádná žádost. 
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Alokace finančních prostředků ve Výzvě č. 3 v roce2018 

       

   podané žádosti   

Fiche % Kč počet 
požadovaná 
dotace 

proti plánu 
+/- v Kč 

Schválený 
návrh 

F1 x 3 351 328 8 4 448 250 -1 096 922 2 948 250 

F2 x 2 084 537 2 1 270 000 814 537 1 270 000 

F3 x 1 901 229 0 0 1 901 229 0 

F4 x 2 376 537 0 0 2 376 537 0 

   9 713 631 10 5 718 250 3 995 381 
4 218 

250 

 

 

 

c) Finanční alokace ke dni 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      

 

 

d) PRV-5 Projekty Spolupráce 

S řídícím orgánem (CP SZIF) byl v průběhu roku konzultován jeden projekt Spolupráce – partnerem je 

polská LGD Płaskowyż Dobreij Ziemi se sídlem v Kietrzi. V prosinci byly provedeny finální opravy a 

v současnosti je projekt Spolupráce s názvem „Rok na vsi“ ve stadiu překladů požadovaných 

dokumentů.   

Rozpočet MAS Hlučínsko: 355 052,- Kč, výše dotace (90 %) 319 546,-Kč.   

Plánovaný zůstatek: 814 364,- Kč 

Realizace dalších projektů vzhledem ke stanoveným Pravidlům 19.3.1 je velice obtížně proveditelná 

vzhledem k přísným požadavkům a limitům na projekty Spolupráce v ČR.  
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5.2. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ) 

 

V rámci Operačního programu zaměstnanost bylo vyhlášeno v roce 2018 (OPZ) celkem 5 výzev: 
 
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 ve 4.00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 

13.5.2018 ve 12.00 hodin; zaměření na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či 

sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb 

a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování. 

 

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 4.00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 13.5.2018 ve 12.00 

hodin; zaměření na podporu opatření v oblasti zaměstnanosti, a to ve formě podpory těchto aktivit: 

příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových 

skupin, podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce, podpora prostupného zaměstnávání. 

 

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 4.00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 13.5.2018 ve 12.00 

hodin; zaměření na podporu prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni, a to ve 

formě podpory zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, příměstských 

táborů a společné dopravy dětí do/z příměstského tábora. 

 

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 4.00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 

13.5.2018 ve 12.00 hodin; zaměření na sociální vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání, a to ve formě integračního sociální podniku 

a environmentálního sociálního podniku. 

 

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 ve 4.00 hodin, ukončení příjmu žádostí o podporu 

31.12.2018 ve 12.00 hodin; zaměření na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání, a to ve formě integračního sociální podniku a environmentálního 

sociálního podniku. 

 

Bylo realizováno osm seminářů pro žadatele a příjemce: 

Název semináře Termín konání Místo konání 

Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Operačního programu 
zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora a rozvoj 
sociálního podnikání II.“ 

11. dubna 2018 
od 13.00 hodin 

Výhon 182, 
747 31 Velké Hoštice 
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Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Operačního programu 
zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora rodin II.“ 

11. dubna 2018 
od 13.30 hodin 

Výhon 182, 
747 31 Velké Hoštice 

Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Operačního programu 
zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora 
zaměstnanosti II.“ 

11. dubna 2018 
od 14.00 hodin 

Výhon 182, 
747 31 Velké Hoštice 

Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Operačního programu 
zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb II.“ 

11. dubna 2018 
od 14.30 hodin 

Výhon 182, 
747 31 Velké Hoštice 

Seminář pro příjemce k výzvě v rámci Operačního programu 
zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb I.“ 

11. dubna 2018 
od 14.30 hodin 

Výhon 182, 
747 31 Velké Hoštice 

Seminář pro žadatele k výzvě v rámci Operačního programu 
zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora a rozvoj 
sociálního podnikání III.“ 

22. listopadu 
2018 od 8.00 

hodin 

Výhon 182, 
747 31 Velké Hoštice 

Seminář pro příjemce k výzvě v rámci Operačního programu 
zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora rodin II.“ 

10. prosince 
2018 od 10.00 

hodin 

Revoluční 45 
794 01 Krnov 

Seminář pro příjemce k výzvě v rámci Operačního programu 
zaměstnanost „Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora 
zaměstnanosti II.“ 

10. prosince 
2018 od 10.30 

hodin 

Revoluční 45 
794 01 Krnov 

 

1. seminář byl realizován v rámci celkové realizace CLLD v roce 2018  

Termín konání: 18. ledna 2017 od 12.30 hod 

Místo konání: Restaurace Majk, obec Píšť 

 

Alokace finančních prostředků pro Výzvy v OPZ v roce2018 

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 

 

5.2.1. Podrobnosti k jednotlivým výzvám v rámci opatření 

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.   
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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. 
 

Přehled žádostí 

Č. Číslo projektu Žadatel 
Název 

projektu 

Celkové 
způsobilé 

výdaje v Kč 

Požadovan
á výše 

dotace v Kč 

1. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009790 

EDVIA, zapsaný ústav 
rozvoje lidských 

zdrojů, Revoluční 
955/45, 794 01 Pod 

Bezručovým vrchem, 
Krnov 

Úspěšný krok k 
nové práci - 
rozvíjejte svou 
vlastní 
budoucnost 

2 742 380 2 742 380 

2. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009793 

Rovnovážka, z.s., Na 
Hranici 456, 739 32 

Horní Datyně, 
Vratimov 

Hlučínsko: 
prostor pro 
práci i 
podnikání 

1 812 652,5 1 812 652,5 

3. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009796 

Armáda spásy v České 
republice, z. s., 

Petržílkova 2565/26, 
158 00 Praha-Stodůlky 

Podpora 
zaměstnanosti 
sociálně 
vyloučených 
osob na Farmě 
Strahovice 

2 713 225 2 713 225 

4. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009797 

Svářečská škola 
Kravaře s.r.o., Kostelní 

3314/2c, 747 21 
Kravaře 

Společně v 
naději 

2 684 050 2 684 050 

Celkem 9 952 307,5 9 952 307,5 

 

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) 
   
Výsledky hodnocení žádostí a projekt schválený Programovým výborem MAS 

 
Evidenční číslo Žadatel Název projektu Body 

Požadovaná 
dotace v Kč 

  
1. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009790 EDVIA, zapsaný ústav 

Úspěšný krok k nové 
práci - rozvíjejte svou 
vlastní budoucnost 

100 2 327 900 

 

Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty 

 
Evidenční číslo Žadatel Název projektu Body 

Požadovaná 
dotace v Kč 

 
2. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009793 Rovnovážka, z.s 

Hlučínsko: prostor 
pro práci i podnikání 

100 1 812 652,50 
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OPZ-3 Podpora a rozvoj sociálního podnikání 

V rámci tohoto opatření byly vyhlášeny dvě výzvy : 

 

a) 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 

 
Přehled žádostí – žadatel nesplnil kritéria přijatelnosti a administrace žádosti byla ukončena. 

Č. Číslo projektu Žadatel Název projektu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje v Kč 

Požadovan
á výše 

dotace v Kč 

1. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009798 
Medoo Silesia s.r.o., 
Hlučínská 1092/55a, 
747 14 Ludgeřovice 

Medoo Silesia 
s.r.o. - Pracovití 
jako včelky 

2 601 000 0,00 

 

Průběh procesu hodnocení a výběru: 

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

MAS. Projekt byl vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti. 

 

b) 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 

 
Přehled žádostí 

Č. Číslo projektu Žadatel Název projektu 
Celkové 

způsobilé 
výdaje v Kč 

Požadovaná 
výše dotace v 

Kč 

1. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010602 
Medoo Silesia s.r.o., 
Hlučínská 1092/55a, 
747 14 Ludgeřovice 

Medoo Silesia 
s.r.o. - Šalek 
medu zpředať 
svedu 

1 999 750 1 699 787,50 

 

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  

 

 

 

 

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. 
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Přehled žádostí 

Č. Číslo projektu Žadatel 
Název 

projektu 

Celkové 
způsobilé 

výdaje v Kč 

Požadovan
á výše 

dotace v Kč 

1. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791 

EDVIA, zapsaný ústav 
rozvoje lidských 

zdrojů, Revoluční 
955/45, 794 01 Pod 

Bezručovým vrchem, 
Krnov 

Příměstské 
tábory pro 
Hlučínsko 
aneb vzhůru za 
dobrodružství
m zatímco se 
rodiče věnují 
práci 

1 369 762,5 1 369 762,5 

2. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009794 
Zámecký Klub z. s., 

Kostelní 3314/2c, 747 
21 Kravaře 

Spolu 
přetváříme 
Váš příběh 

1 285 680 1 285 680 

Celkem 2 655 442,5 2 655 442,5 

 

 

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) 
 
Výsledky hodnocení žádostí a projekt schválený Programovým výborem MAS 

 
Evidenční číslo Žadatel Název projektu Body 

Požadovaná 
dotace v Kč 

1. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791 EDVIA, zapsaný ústav 

Příměstské tábory 
pro Hlučínsko aneb 
vzhůru za 
dobrodružstvím 
zatímco se rodiče 
věnují práci 

100 1 369 762,50 

 

Finanční alokace ke dni 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 
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5.3. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 

V rámci IROP nebyly vyhlášeny žádné výzvy 

 

Byl realizován 1 seminář v rámci celkové realizace CLLD v roce 2018  

Termín konání: 18. ledna 2017 od 12.30 hod 

Místo konání: Restaurace Majk, obec Píšť 

 

U žádostí podaných v roce 2017 bylo provedeno posouzení požadovaných změn: 

Název projektu Žadatel 
Žádost o 

vyjádření ke 
změně dne 

Předmět změny 

Žadatel CRR/žadatel 

Opatření ke 
zvýšení 
bezpečnosti v 
obci Děhylov 

Obec 
Děhylov 

16.04.2018 

V rámci doplnění ZOZ došlo k následujícím úpravám: 
1. zaškrtnuto ČP č. 78 
2. doplnění/úprava příloh - dokumenty 
3. podána VZ - modul VZ 
4. úprava rozpočtu 

Chodníkem 
bezpečně k 
novým 
zastávkám 

Obec Vřesina 13.04.2018 

V rámci doplnění ZOZ došlo k následujícím úpravám: 
1. zaškrtnuto ČP č. 78 
2. doplnění/úprava příloh - dokumenty 
3. podána VZ - modul VZ 
4. doplnění cílových skupin 

"Z Kravař do 
Dolního 
Benešova na 
kole a 
bezpečně" 
(cyklostezka 
Kravaře - Dolní 
Benešov) 

Město 
Kravaře 

13.04.2018 
V rámci doplnění ZOZ došlo k následujícím úpravám: 
1. zaškrtnuto ČP č. 78. 
2. doplnění/úprava příloh - dokumenty. 

Stezka pro 
společný 
provoz chodců 
a cyklistů, 
Služovice - 
Vrbka 

Obec 
Služovice 

04.04.2018 

K žádosti o podporu bylo doloženo pravomocné územní rozhodnutí a 
stavební povolení bez nabytí právní moci. Před vydáním PA bude nutné 
dodat pravomocné stavební povolení. 
 
V rámci doplnění ZOZ došlo k následujícím úpravám: 
1. zaškrtnuto ČP č. 78. 

Cyklostezka 
Oldřišov - 
Opava, k.ú. 
Oldřišov 

Obec 
Oldřišov 

16.04.2018 

K žádosti o podporu bylo doloženo pravomocné územní rozhodnutí a 
pravomocné stavební povolení, včetně ověřené projektové dokumentace.  
 
V rámci doplnění ZOZ došlo k následujícím úpravám:  
1. zaškrtnuto ČP č. 78 
2. doplnění/úprava příloh - dokumenty 
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Zvýšení 
bezpečnosti na 
silnici I/56, 
úprava 
stávajících 
přechodů pro 
chodce, ul. 
Opavská, 
Velké Hoštice - 
přechod pro 
chodce, ul. 
Hřbitovní 

Obec Velké 
Hoštice 

06.04.2018 

K žádosti o podporu byl doložen územní souhlas vydaný dne 6. 6.2016 pro 
stavbu přípojek nízkého napětí, umístění stožárů (semaforů) nevyžaduje 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Projekt nevyžaduje 
stavební povolení.   
 
V rámci doplnění ZOZ došlo k následujícím úpravám: 
1. zaškrtnuto ČP č. 78. 
2. doplnění/úprava příloh - dokumenty. 
 
. 

Sociálně 
terapeutická 
dílna 

Město 
Kravaře 

03.05.2018 

V rámci doplnění na základě výzvy č. 1 a výzvy č. 2 byly provedeny následující 
změny: 
- Byl upraven harmonogram. V žádosti o podporu byl nesoulad mezi daty 
uvedenými u zahájení a ukončení etapy a daty plánované fyzické realizace; 
- Byla upravena data pro dosažení cílové hodnoty indikátoru 55401 a 67510 
ve vztahu k ukončení (vztažena k datu ukončení realizace projektu); 
- V modulu CBA bylo provedeno individuální ověření potřeb financování? 
CBA/Veřejná podpora; 
- Byla opravena CBA finanční analýza v souladu s přílohou č. 17 Obecných 
pravidel pro žadatele a příjemce (v původní analýza nesprávný výpočet - 
vysoká kladná hodnota FNPV); 
- V návaznosti na doplnění CBA, CBA/veřejná podpora a zpřístupnění 
potřebných obrazovek byl aktualizován rozpočet (beze změn).  
Bližší informace jsou součástí dokumentu Výzva č. 1 a Výzva č. 2 na doplnění 
projektové žádosti (viz přílohy depeší k jednotlivým výzvám). 
  

Vybavení 
Snoezelen 
místnosti 

Dětská 
rehabilitace 

Hlučín 
20.04.2018 

V průběhu ZOZ žadatel doplnil: 
- účet zřizovatele na záložce "Subjekty" 
- přílohu pověřovacího aktu 
- informace pro stanovení cen do rozpočtu 
- individuální ověření potřeb financování do modulu CBA 
  

Dodávkový 
automobil pro 
DomA 

DomA 
Kobeřice 

17.07.2018 

ŽoZ č. 1 - Žádáme o změnu projektu, která se jedná posunutí ukončení 
projektu z data 31.8.2018 na datum 31.12.2018. Změnu žádáme z důvodu 
pozdního vydání právního aktu, které bude zřejmě korespondovat s datem 
ukončení projektu. Dalším důvodem změny je informace od potencionálních 
dodavatelů o náročnosti výroby specifického dodávkového automobilu, které 
není automobilem skladovým. Vzhledem k tomu, že projekt realizujeme z 
vlastních kapacit, žádáme o změnu data také z důvodu náročnosti přípravy a 
vyhlášení výběrového řízení a nutnosti vybrat nejvhodnější dodávkový 
automobil vzhledem k našim požadavkům a k našemu záměru.  

Medoo Silesia 
s.r.o. - sociální 
podnik aneb 
"Šalek medu 
ešče baj do 
roboty mi 
pomože" 

Medoo 
Silesia s.r.o. 

18.05.2018 

u žádosti o podporu   proběhlo závěrečné ověření způsobilosti. Hodnotitel na 
základě doložených informací vyhodnotil, že žádost po 2. doplnění splnila 
všechna kritéria hodnocení. 
Lze nastavit stav PP25a Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k 
financování po doplnění. 
Jsou doloženy všechny dokumenty potřebné pro vydání PA (je doložen 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru). 
 
. 
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Finanční alokace ke dni 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 

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 

 

 

 

5.4. OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předloženo Členské schůzi dne 27. 3. 2019 jako součást Zprávy o činnosti za rok 2018. 


