Výroční zpráva o činnosti
Místní akční skupina Hlučínsko z.s. za rok 2019

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 2019.
Rok 2019 znamenal pro naši organizaci nejen další plnou realizaci strategického dokumentu Komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD), ale také nepřebernou míru implementačních aktivit pro mateřské a
základní školy pořádaných na základě výstupu dotazníkového šetření. Zapojení vzdělávacích organizací
v rámci našeho spolku umožnilo aplikaci udržitelného rozvoje našeho hlučínského území, protože velký
důraz je kladen na podporu regionální identity a zapojení nejmladší kategorie našich obyvatel je
příležitostí pro přítomný a budoucí rozkvět Hlučínska.
Rok 2019 přinesl příležitosti navazování dalších kontaktů, a to nejen na domácí půdě, ale i na
mezinárodní. Hlučínský region byl vybrán mezi sedm regionů pro možnou podporu regionálního školství,
které umožnilo setkávání s odborníky napříč školskou problematikou a spolupodílet se na definování
obecných problémů, potřeb a zájmu Hlučínska. Mezinárodní příležitostí bylo prezentovat hlučínský život
španělským návštěvníkům a získat tak možnost reciproční odezvy.
Hlučínskou jednotu prezentuje společné zastupování v regionálních a mimoregionálních aktivitách, kde
se tímto spolupodílíme na vytváření hlučínské pospolitosti. Všem, kteří se zapojili do akcí o příznivý ohlas
Hlučínska, patří velké poděkování.
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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. 2019 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/
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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 v roce 2019 5 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 je Členská schůze, která se v roce 2019 sešla 2x.
První členská schůze proběhla 27. března 2019 ve Vřesině. Na jednání byla schválena činnost a
hospodaření za rok 2018, plán rozpočtu a plán práce na rok 2019.
Zápis z jednání byl ověřen volenými ověřovateli a byl zveřejněn na webové stránce

http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy-ze-schzi-2019/
Druhá členská schůze proběhla 6. prosince 2019 ve Velkých Hošticích. Na programu jednání byl pouze
jediný bod, a to schválení změna pro Program rozvoje venkova 2014-2020 v rámci realizace CLLD.
Zápis z jednání byl ověřen volenými ověřovateli a byl zveřejněn na webové stránce

http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy-ze-schzi-2019/
Na jednání nejvyššího orgánu byly vždy podávány aktuální informace o realizaci CLLD.
3. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
V roce 2019 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. Byla vyhlášena dlouho připravovaná výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP),
avšak i přes důkladnou animaci území se do výzvy Realizace USES nepřihlásil žádný žadatel.
Ke všem vyhlášeným výzvám proběhla školení pro žadatele a v programu OPZ proběhlo školení také pro
příjemce. V roce 2019 byla povinnou aktivitou mid-term evaluace, ke které proběhlo setkání fokusní
skupiny. Proces střednědobého hodnocená naplňování strategického dokumentu probíhal několik
měsíců a závěrečný dokument byl předložen všem členům. Schválený dokument byl předán řídícímu
řídícímu orgánu (MMR) a po kontrole byl schválen. Během evaluačního procesu vyvstala potřeba změn
finanční alokace zejména v Programu rozvoje venkova (PRV). Rovněž důležitou faktorem pro změnu PRV
bylo řídícím orgánem (MZe) přidání k možnosti čerpání článku 20, který se vztahuje k podpoře aktivního
života na venkově. Byla zpracována úprava finančních alokací v jednotlivých fiších, která byla schválení
Členskou schůzí a předložena příslušnému orgánu. V lednu 2020 byla změna schválená.
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.
Interní administrace a komunikace se žadateli a řídícím orgánem v PRV probíhala přes portál farmáře
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V souladu s nastavenými indikátory proběhla školení k jednotlivým operačním programům:
školení/semináře:
➢ Členská schůze – projednání CLLD, 27. 3. 2019, obec Vřesina +
➢ PRV: 1x seminář pro žadatele19. 2. 2019
➢ IROP: 3x seminář pro žadatele 28. 2. 2019
3x seminář pro žadatele 5. 11. 2019
➢ OPZ: 1x seminář pro žadatele 19. 6. 2019
1x seminář pro příjemce 21. 11. 2019
➢ OPŽP: 2x seminář pro žadatele 28. 2. 2019

Mimo nastavené indikátory proběhla aktivita:
➢ Fokusní skupina k mid-term evaluaci CLLD 27. 3. 2019, obec Vřesina

Program rozvoje venkova 2014 – 2020 (PRV)

V roce 2019 byla vyhlášena 4. Výzva, a to dne 5. února 2019. Příjem žádostí probíhal přes Portál Farmáře
od 22. února – 8. března 2019 Ve Výzvě byly vyhlášeny pouze 1 Fiche:
Alokace finančních prostředků pro Výzvu MAS č. 4
Tabulka 1 – Alokace finančních prostředků pro Výzvu č. 4
Číslo Fiche
Název Fiche
Vazba Fiche na článek Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1305/2013
F2
Podpora zpracování zemědělské
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) produkce
Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Alokace
pro 3. výzvu
2 960 900

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

Žadatel

1

025/F2/V4_2019

Investice do vybavení prodejny

Celkové
náklady
736 890

2

026/F2/V4_2019

Modernizace zpracovatelského podniku

1 463 946

350 000

Velké Hoštice

3

027/F2/V4_2019

Expedice a bezpečnost

4 161 735

1 950 000

Dolní Benešov

6 362 571

2 604 500

XX

Celkem

Název projektu

Požadovaná
Místo realizace
dotace v Kč
304 500
Kravaře

Průběh procesu hodnocení a výběru:
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena pracovníky kanceláře MAS
Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 30. dubna 2019
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Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 13. května 2019
Tabulka 3 - Výsledky hodnocení žádostí a pořadí projektů schválených Programovým výborem MAS
Dosažené
Požadovaná
Pořadí
Registrační číslo projektu
Místo realizace
body
dotace v Kč
026/F2/V4_2019 –
1.
65
Velké Hoštice
350 000
19/004/19210/780/058/000800
027/F2/V4_2019 –
2.
60
Dolní Benešov
1 950 000
19/004/19210/780/058/000799
025/F2/V4_2019 –
3.
60
Kravaře
304 500
19/004/19210/780/058/000801
Celkem

2 604 500

Ve Výzvě č. 4 Fiche 2 – Podpora zpracování zemědělské produkce – zaměření na investice, které se týkají
zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů byly podány 3 žádosti a všechny byly
vybrány k financování.
Dne 31. května 201y byly vybrané žádosti zaregistrovány na Centrálním pracovišti SZIF v Opavě. Jeden
žadatel v průběhu administrace na RO SZIF odstoupil od Žádosti o dotaci, jeden žadatel byl vyřazen ŘO
(SZIF) z administrace pro nedodržení termínů
V rámci administrativních prací PRV probíhala kontrola podaných Žádostí o platbu již realizovaných
projektů. Jednalo se o projekty z Výzvy 3, vyhlášené v roce 2018.
Žádost o platbu podalo celkem 7 žadatelů z 8 schválených projektů, jeden žadatel byl vyřazen ŘO (SZIF)
za nedodání potřebné dokumentace. Hodnota realizovaných projektů byla ve výši 14 685 038 korun,
uznatelné výdaje pro dotaci byly ve výši 6 472 782, vyplacená dotace byla ve výši 3 111 391 korun.
Na základě komunitního projednání dne 27.3. 2019 a rozhodnutí nejvyššího orgánu, kterým je Členská
schůze, byla upravena alokace finančních prostředků pro žadatele v Programu rozvoje venkova 201042020. Byla podána žádost o změna řídícímu orgánu (MZe).
Tabulka 4 – Čerpání PRV k 29. 3.2020
Celková
alokace OP

Proplaceno
v 2. Výzvě

Proplaceno
v 3. Výzvě

Závazkováno ve
4. Výzvě

Zůstatek

9 981 450

4 304 762

2 948 250

x

5 858 170

3 564 800

295 000

301 900

238 500

0*

1 901 240

0

0

x

0*

8 317 880

0

0

x

0

0

0

x

10 219 120

Projekt Spolupráce

1 133 910

0

0

319 546

203 000 **

celkem

24 899 280

opatření
Přeřazeno z ** do :
Rozvoj zemědělských
podniků (611 364,-)
Podpora zpracování
zemědělské produkce
Obnova zemědělské
infrastruktury
Podpora podnikání na
venkově
Přeřazeno z * do :
Podpora aktivního
života na venkově

0*
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PRV- Fiche 5 Projekty Spolupráce
V roce 2019 byla zahájena realizace Projektu Spolupráce „Rok na vsi“. Partnerem je polská LGD
Płaskowyż Dobreij Ziemi se sídlem v Kietrzi.
Číslo projektu: 19/00/1931c/780/000001
Celkové výdaje projektu obou partnerů: 711 392,- Kč
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro MAS Hlučínsko: 355 052,- Kč
Celková dotace projektu MAS Hlučínsko: 319 546,- Kč
V roce 2019 byly v rámci projektu realizovány tyto akce:
21. září 2019 - Tradiční zpracování úrody (Podzim) – ČR, Bohuslavice
20. října 2019 - Zpracování ovoce a výroba domácích sirupů (Podzim) – PL, Czyžowice
23. listopadu 2019 - Příprava tradičních pirohů (Zima) – PL, Nowa Wies Glubczycka
7. prosince 2019 - Vesnické vánoční tradice a zvyky (Zima) – ČR, Kravaře
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/

Tři měsíce (říjen – prosinec 2019) trvaly předpřípravné práce pro mezinárodní projekt
spolupráce EEPOCA. Se dvěma polskými a dvěma rumunskými partnery byla podepsána Dohoda
o spolupráci, nutná pro realizaci, ale pro nesoulad dokumentů s rumunskými partnery bylo od
realizace projektu odstoupeno. V tabulce č. 4 je ponechána ve fichi 5 částka původně zamýšlená
na projekt EPOCA, nyní však hledáme možnosti pro realizaci náhradního projektu s polským
partnerem LGD Morawska Wrota.

Operační program zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ)

V rámci Operačního programu zaměstnanost bylo vyhlášeno v roce 2019 (OPZ) 1 výzva:
Dne 24. 4. 2019:
Výzva č. 889/03 - 438 Rozvoj a modernizace soc. služeb III
Příjem žádostí probíhal přes ISKP do 31. července 2019.
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Tabulka 5 – Alokace pro výzvy OPZ v roce 2019
Opatření

Výzva

Alokace v Kč

OPZ-1

438 Rozvoj a modernizace sociálních služeb III.

4 193 900

OPZ celkem:

4 193 900

Průběh procesu hodnocení a výběru:
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 19. srpna 2019 pracovníky kanceláře MAS.
Všechny žádosti splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti.
Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 16. září 2019.
Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 11. října 2019.
Tabulka 6 - Výsledky hodnocení žádostí a projekty doporučené Programovým výborem MAS k podpoře
Evidenční číslo
1.

2.

Žadatel

Název projektu

Poradenství a
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.,
podpora rodinám a
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009796
Zacpalova 379/27, Opava jednotlivcům
Hlučínska
Elim Opava, o.p.s.,
Nová šance pro
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015331
Rolnická 1636/21a,
mladé
Opava-Kateřinky

Body

Požadovaná
dotace v Kč

92,5

1 400 329

86,25

1 646 875

Body

Požadovaná
dotace v Kč

57,5

4 014 100

Tabulka 7 - Žádost o podporu zařazená mezi náhradní projekty
Evidenční číslo
3.

Žadatel

Název projektu

DomA - domácí
Sociálně terapeutická
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015259 asistence, Hlučínská 739,
dílna Kometa
Kobeřice

Tabulka 8 - Finanční alokace ke dni 29. 3. 2020
Opatření

Celková alokace
OP

Vybráno
k podpoře
2017

Vybráno
k podpoře
2018

Vybráno
k podpoře
2019

Zůstatek

Rozvoj a
modernizace
sociálních služeb

7 543 250

3 349 350

0

3 047 203,75

1 146 696,25

Podpora
zaměstnanosti

2 743 000

0

2 742 380

0

620

Podpora a rozvoj
sociálního
podnikání

2 057 250

0

1 699 787,50

0

357 462,50

Podpora rodin

1 371 500

0

1 268 812,50

0

102 687,50

celkem

13 715 000

1 607 466,25
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Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP)

V rámci IROP bylo v roce 2019 vyhlášeno 6 výzev.
Dne 1. 2. 2019:
6.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání
7.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální bydlení
8.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby
Příjem žádostí probíhal přes ISKP do 30. dubna 2019.
Dne 7. 10. 2019:
9.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby
10.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura
11.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky
Příjem žádostí probíhal přes ISKP do 31. prosince 2019.
6.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání - podáno 8 žádostí.
Průběh procesu hodnocení a výběru:
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena 31. května 2019 pracovníky kanceláře MAS.
Všechny žádosti splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti.
Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 8. července 2019.
Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 7. srpna 2019.
Tabulka 9 - Výsledky hodnocení žádostí a projekty doporučené Programovým výborem MAS k podpoře
Evidenční číslo

1.

2.

3.

Žadatel

Název projektu

Základní škola a
Vybudování a
mateřská škola
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011515
vybavení fyzikální a
Bohuslavice, příspěvková
chemické laboratoře
organizace
Základní škola a
mateřská škola
Vřesina, okres Opava
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011544
Obec Vřesina
- Učebna přírodních
věd a zajištění
bezbariérovosti
Základní škola a
Mateřská škola
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011547
Obec Chuchelná
Chuchelná Rekonstrukce učebny
přírodovědných

Body

Požadovaná
dotace v Kč

80

1 421 831

75

1 687 945

75

1 695 210

10

předmětů a zajištění
bezbariérovosti
4.

5.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011476

Obec Štěpánkovice

ZŠ Štěpánkovice venkovní třída

75

1 534 389

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011546

Základní škola a
mateřská škola
Šilheřovice, příspěvková
organizace

Konec samé teorie,
hurá s pokusy do
praxe

70

1 250 605

Název projektu

Body

Požadovaná
dotace v Kč

65

1 692 643

65

1 635 698

Tabulka 10 - Žádosti o podporu zařazené mezi náhradní projekty
Evidenční číslo

Žadatel

6.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011548

Obec Hať

7.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011545

Základní škola Oldřišov

Základní škola a
mateřská škola Hať digitální jazyková
učebna
Více jazyků, více
porozumění jazyková učebna

Tabulka 11 - Žádost o podporu, která nesplnila podmínky věcného hodnocení
Evidenční číslo
8.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011538

Žadatel

Název projektu

Body

Požadovaná
dotace v Kč

Zámecký Klub z.s.

Centrum
vzdělávacích a
volnočasových aktivit

40

637 921

7.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální bydlení – nepodána žádná žádost
8.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby - nepodána žádná žádost
9.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby – podána 1 žádost
Průběh procesu hodnocení a výběru probíhá v roce 2020
10.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura - – podána 1 žádost
Průběh procesu hodnocení a výběru probíhá v roce 2020
11.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky - nepodána žádná žádost
Na základě komunitního projednání dne 27.3. 2019, rozhodnutí nejvyššího orgánu, kterým je Členská
schůze a jednání Programového výboru, bude nevyužita a zůstatková finanční alokace převedena do
opatření Kvalitní podmínky pro vzdělávání.
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Tabulka 12 - Finanční alokace ke dni 29. 3. 2020 (před podáním změny)
Opatření

Celková alokace OP
po snížení

Vybráno k podpoře
2017/proplaceno

Vybráno k podpoře
2019/proplaceno

Zůstatek 2020

Dopravní
infrastruktura

11 596 100

6 285 300,75

1 900 000

3 410 799,25

Cyklostezky

30 176 109

21 726 316,90

x

8 449 792,10

Sociální služby

17 600 000

10 167 965,88

7 380 157,65

51 876,47

Sociální bydlení

7 500 000

0

0

7 500 000

Sociální podnikání

2 850 000

2 812 441,91

x

37 558,09

Kvalitní podmínky
pro vzdělávání

14 956 000

x

7 589 979,98

7 366 020,02

Celkem

84 678 209

40 992 025,44

16 870 137,63

26 816 045,93

Dne 16. 3. 2020 projednal Programový výbor přesnou přealokaci pro realizaci IROP:
Převod částky 11.860.591,35 Kč (příspěvek EU) z opatření Bezpečná doprava do opatření IROP-4 Kvalitní
podmínky pro vzdělávání; převod částky 7.551.876,47 Kč (příspěvek EU) z opatření Rozvoj sociálních
služeb a sociálního bydlení do opatření IROP-4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání, převod částky
37.558,09 Kč Sociální podnikání do IROP-4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání. Změna bude zaslána na ŘO
IROP ke kontrole, poté provedena změna přes ISKP. Po schválení změny by měla být vyhlášená výzva 12
Kvalitní podmínky pro vzdělávání ve výši 26 816 045,93 Kč.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

V rámci OPŽP byly v roce 2019 vyhlášeny 2 výzvy.
Dne 1. 2. 2019:
Výzva MAS Hlučínsko - OPŽP - Realizace ÚSES
Výzva MAS Hlučínsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Výzva MAS Hlučínsko - OPŽP - Realizace ÚSES - nepodána žádná žádost
Výzva MAS Hlučínsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně – podány 3 žádosti
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Tabulka 13 - Přehled žádostí
Č.

1.

2.

3.

Číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010413

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010440

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010441

Žadatel

Název projektu

Celkové
způsobilé
výdaje v Kč

Požadovaná
výše dotace v
Kč

Město Kravaře,
Náměstí
405/43, 747 21
Kravaře

Revitalizace
dřevinných
vegetačních prvků
ve východní části
zámecké zahrady v
Kravařích

1 375 873

825 524

Obec Oldřišov,
Rozšíření zámeckého
Slezská 135,
2 199 399,65
parku v Oldřišově
747 33 Oldřišov

1 319 639,79

Obec
Revitalizace
Dobroslavice,
zámeckého parku
Slezská 260/3a,
Dobroslavice - etapa
747 94
2019
Dobroslavice

1 439 412,12

2 399 020,20

Průběh procesu hodnocení a výběru:
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – byla zahájena 15. října 2019 pracovníky kanceláře MAS.
Ze tří žádosti dvě splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti, jedna žádost tyto podmínky
nesplnila.
Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 2. prosince 2019.
Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 13. prosince 2019.
Tabulka 14 - Výsledky hodnocení žádostí a projekty doporučené Programovým výborem MAS k podpoře
Evidenční číslo
1.

2.

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010441

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010413

Žadatel

Název projektu

Obec Dobroslavice,
Slezská 260/3a, 747
94 Dobroslavice

Revitalizace zámeckého
parku Dobroslavice etapa 2019
Revitalizace dřevinných
vegetačních prvků ve
východní části zámecké
zahrady v Kravařích

Město Kravaře,
Náměstí 405/43, 747
21 Kravaře

Body

Požadovaná
dotace v Kč

95

1 439 412,12

90

825 524

Tabulka 15 - Žádost o podporu, která nesplnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti

8.

Evidenční číslo

Žadatel

Název projektu

Body

Požadovaná
dotace v Kč

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010440

Obec Oldřišov, Slezská
135, 747 33 Oldřišov

Rozšíření zámeckého
parku v Oldřišově

x

1 319 639,79

Finanční alokace ke dni 29. 3. 2020
Řídící orgán zastavil administraci 1 projektu. Vyhlašování dalších výzev nebylo povoleno.
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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 2019 byly realizovány projekty z výzvy Šablony II, zapojení škol
do realizace je ve výši 95,74 % z celkového počtu možných příjemců. Školská zařízení jsou průběžně
informovaná o důležitých změnách v rámci realizace těchto projektů.
Kancelář MAS 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,
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
pověřenými organizacemi. Účast pracovníků na konferencích byla schvalována řídícími orgány ze strany
ministerstev a řídícím orgánem MAS.
Pro zájemce byly pořádány semináře k jednotlivým výzvám a průběžně byly prováděny individuální
konzultace potencionálních žadatelů a příjemců dotačních titulů.
Po celý rok 2019 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. 6. 2019 – Seminář Šablony II, Olomouc
Pro školská zařízení nebylo realizováno školení k Šablonám II – 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 na
území MAS Hlučínska.
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 2015-2018 v období leden až
březen 2019 a současně nabíhaly výdaje z projektu Zlepšení řídících, administrativních a animačních
schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2019-2023. V prvním pololetí byl proveden externí účetní
audit za rok 2018 a dotační audit za rok 2018 pro projekt Zlepšení řídících, administrativních a
animačních schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2015-2018.
Na všech dokumentech je dodržována povinná publicita projektu.
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5. Propagační a prezentační aktivity
V rámci těchto aktivit byla vyhlášená sbírka fotografií Hlučínska -fauna a flora s možností použít tyto
fotografie do kalendáře na rok 2020. Stolní kalendář, který vznikl ze zaslaných fotografií, byl odměnou
pro osoby, které svá díla poskytly.
Byly pořízeny propagační předměty tématicky související s regionem a realizací CLLD.
Všechny pořízené propagační předměty byly označeny povinnou publicitou projektu CLLD: plátěné tašky,
skládací nože a kalendáře.
Pro vlastní propagaci realizace CLLD byly pořízeny 2 skládací stany- 1 menší a 1 větší.
Místní akční skupina se představila na akcích Otevírání turistické sezóny Hlučínska, kde součástí byla
soutěž Zlatý koláč 2019, a na Festivalu kultury a řemesel Hlučínska.
Informace o území Hlučínska a jeho rozvoji a také o realizaci CLLD byly prezentovány při příležitosti
návštěvy členů španělské místní akční skupiny, která proběhla dne 1. 6. 2019 v Hlučíně.

Informace byly také prezentovány na akcích CSV, Euroregionu Silesia a Sdružení obcí Hlučínska.

6. Realizace Místních akčních plánů ve vzdělávání (MAP) II

V roce 2019 pokračovaly v realizaci projekty Místní akční plánu II pro Hlučínsko východ a Místní akční
plánu II pro Hlučínsko západ (MAPy II). Naplno se rozběhly implementační aktivity definované jednak
v dokumentech předchozích projektů (MAP I) a také na základě výstupu dotazníků, který definoval
požadavky všech zapojených subjektů. Tyto aktivity byly rovněž řešeny na setkání pracovních skupin a
schváleny řídícími výbory obou MAP II. Začaly práce na regionální učebnici – vlastivěda Hlučínska, kde
jako externí poradci figurují odborní pracovníci Muzea Hlučínska.
V realizaci obou projektů jsou zapojeny celkem 3 osoby na HPP, dalšími účastníky jsou osoby na DPP.
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Řídící výbory:
MAP II Hlučínsko východ – 2x – 26. 3. 2019 a 13. 12. 2019
MAP II Hlučínsko západ – 2x - 25. 3. 2019 a 9. 12. 2019
Pracovní skupiny:
MAP II Hlučínsko východ – celkem 16 x
MAP II Hlučínsko západ – celkem 16 x
Workshopy:
➢ 30. 9. 2019 – Východ + Západ – Čtenářská gramotnost – Inspirativní odpoledne, Ludgeřovice
Implementace:
V průběhu roku 2019 proběhly implementační aktivity v základních školách a školkách na území
Hlučínska. Příležitosti pro zapojení do aktivit dostaly všechny subjekty zapojené do MAP II, přihlašování
probíhalo přes rezervační systém zveřejněný na webových stránkách.
➢ Logopedie v MŠ
➢ Matematická gramotnost – GeoGebra
➢ Metodické dny pro učitele ČJ 27. 1. 2019 a 28. 3. 2019
➢ Metodický den inkluze pro MŠ
➢ Semináře AJ a NJ
➢ Exkurze žáků do vybraných firem
➢ Deskové hry (matematická gramotnost)
➢ Život má mnoho podob (inkluze)
➢ Řemeslník (polytechnika)
➢ Primární prevence pro ZŠ
➢ Malí chemici
➢ Malý badatel - MŠ
➢ Osobnosti čtou dětem
➢ Výroba jogurtů
➢ Dentální hygiena v MŠ
➢ Malí bajslíři - MŠ
➢ Malý mulař - MŠ
➢ Příběh peněz - ZŠ
➢ Science show, zábavné divadlo fyziky a chemie
➢ Méďa zdravotník - MŠ
➢ Canisterapie - MŠ
Pro podporu prezentace a propagace projektů proběhla kreslířská soutěž pro děti a žáky „U babičky
v kuchyni“. Vytvořená díla byla prezentována na veřejné výstavě při příležitosti otevírání turistické
sezóny na Hlučínsku a návštěvníky byla vybrána nejlepší díly, která byla oceněna věcnými cenami a
diplomy.
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.
➢ 22. 1. 2019- Setkání příjemců IPo MAP, NIDV Ostrava
➢ 7. 2. 2019 - Kulatý stůl MAP, Praha
➢ 11. 4. 2019 - Setkání příjemců IPo MAP, NIDV Ostrava
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➢
➢
➢
➢

13. 6. 2019 - Setkání příjemců IPo MAP, NIDV Ostrava
9. -10. 9.2019 – Setkání realizátorů MAP MsK, Budišov nad Budišovkou
12. 11. 2019 – Konference projektu SRP, Ostrava
11. - 12. 2019 – webináře „Monitoring projektu a evaluace“

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 (CSV)
➢ 7. 3. 2019 - Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje, Opava
➢ 9. -14. 6. 2019 – Možnosti spolupráce v oblasti zemědělské produktivity v Chorvatsku
➢ 8. 10. 2019 – Setkání partnerů CSV, Dolní Lutyně

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:
➢ 7. 2. 2019 - Účast na valné hromadě Euroregionu Silesia, Opava
➢ 19. 2. 2019 – Setkání partnerů TO OS, Opava
➢ 7. 3. 2019 – Setkání držitelů regionální značky Opavské Slezsko, Opava
➢ 14. 3. 2019 – Tematické setkání Euroregionu Silesia, Odry
➢ 18. 4. 2019 – Regionální značka – značení Opavské Slezsko, Dolní Benešov
➢ 24. 4. 2019 – Otevření cyklostezky, Oldřišov
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➢ 28. 4. 2019 – Otevírání turistické sezony Hlučínska + Zlatý koláč 2019, Kravaře

➢
➢
➢
➢
➢

29. 5. 2019 – Merkurova křídla 2019, Opava
7. 7. 2019 – Festival kultury a hlučínských řemesel, Hlučín
3. 10. 2019 – Setkání partnerů TO OS, Opava
18. 10. 2019 – Otevření zámku, Oldřišov
22. 11. 2019 – Setkání Euroregionu Silesia a partnerů k ukončení projektu READY TO HELP,
Píšť
➢ 8. 12. 2019 – Regionální značka – značení Opavské Slezsko, Opava

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
▪ Uduzměna
▪ LGD Plaskowyž Dobriej Ziemi
▪ LGD Morawskie Wrota
▪ LGD Wrota Wielkopolkie
▪ Národní síť MAS ČR:
➢ 11. - 12. 101 2019 – Valná hromada NS MAS ČR, Hradec nad Moravicí
▪ Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje:
➢ 30. 1. 2019 – Seminář k CLLD, Bartošovice
➢ 15. 2. 2019 - Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje (KS NS
MAS ČR MSK) a seminář CLLD
➢ 25. 3. 2019 – Seminář k CLLD, Ostrava
➢ 29. 4. 2019 – Seminář CLLD, Vrbno pod Pradědem
➢ 27. 5. 2019 – Seminář k CLLD, Ostrava
➢ 27. 6. 2019 – Seminář k CLLD, Bartošovice
➢ 29. 8. 2019 – Seminář k CLLD, Rázová
➢ 26. 9. 2019 – Seminář k CLLD, Ostrava
➢ 31. 10. 2019 – Seminář k CLLD, Bartošovice
➢ 5. – 6. 12. 2019 – Seminář k CLLD, Sepetná
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V rámci krajského sdružení NS MAS ČR je zavedeno půlroční vedení sekretariátu každého člena (krajská
síť má 12 členů MAS). Naše kancelář tuto činnost vykonávala v I. pololetí 2019.
Důležitou činností pro rozvoj Hlučínska je spolupráce s polskými místními akčními skupinami (LGD). Byl
podán 1 projekt spolupráce (více v bodě 3 – Realizace CLLD – Program rozvoje venkova).
Partnerem projektu „Rok na vsi“ je LGD Plaskowyž Dobriej Ziemi se sídlem v Kietrzi a realizace projektu
by mohla začala v měsíci září. Projekt je určen široké veřejnosti a plán délky všech aktivit byl zamýšlen v
průběhu jednoho roku. V současnosti vzhledem k nákazvé situaci bude realizace projektu prodloužena o
další rok.
Polští partneři by měli větší zájem o realizaci projektů spolupráce, Pravidla 19.3.1 (česká) jsou však velice
omezující a velice obtížně se hledá možný průsečík spolupráce.
S verlkým zájmem jsme se zaqpojili do diskuze ohledně podpory regionálního školství. V červnu 2019
jsme byli osloveni organizací Eduzměna, která chystala projekt na podporu regionálhí školství a
vytipovala 7 realizátorů MAP, jejichž území by mohlo v projektu figurovat. Absolvovali jsme jednu
společnou schlůzku se zaástupci OPR Hlučín a ORP Klravaře. Od září do prosince proběhlo několik
pracovních setkání se všemi oslovenými zástupci., kterých se rovněž zúčastnili zástupci mnoha
organizací, které se angažují při rozvoji vzdělávání. Ve finále jsme sice nebyli vybráni jako podporovaný
region, ale díky prvotnímu oslovení můžeme být stále zapojeni do aktivit a čerpat tak zkušenosti a
znalosti, jež by mohly podporovat úspěšné regionální vzdělávání.

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.
➢ 21. 2. 2019 – seminář k evaluaci, Třanovice
➢ 6. 4. 2019 - seminář SZIF k článku 20, Bartošovice
➢ 11. 4. 2019 – seminář k OP ŽP, Ostrava
➢ 25. 4. 2019 – seminář k ŽP (MAS Poodří) Výskyt jmelí bílého
➢ 29. 8. 2019 – seminář Monitoring eroze, Praha
➢ 1. – 3. 10. 2019 – Konference Venkov 2019, Teplá
➢ 25. 11. 2019 – seminář IROP pro příjemce Výzvy 6, Praha
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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 2020 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, duben 2020
Schváleno Členskou schůzí per rollam 23. 4. 2020
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