
 

                   

 

Plán činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. na rok 2022 

      

V roce 2022 bude pokračovat práce na další aktualizaci strategického dokumentu CLLD 

(Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) pro období 2021 – 2027. 

Bude dobíhat výzvy z období 2014-2020 a administrativní úkony s touto činností související, 

zejména realizované projekty z Programu rozvoje venkova, animační aktivity v území a animační 

činnost pro školy. Nově začínají projekty Místních akční plánu pro vzdělávání III pro Hlučínsko 

východ a Místních akční plánu pro vzdělávání III pro Hlučínsko západ. V květnu skončí projekt 

OKAP (partnerství s Moravskoslezským krajem v projektu MŠMT) a v červnu skončí projekt 

spolupráce z Programu rozvoje venkova Rok na vsi. 

Úkoly Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.: 

- Monitoring realizace CLLD za období 2014 -2020 

- Administrace projektových žádostí 

- aktualizace CLLD a příprava na období 2021 - 2027 

- realizace projektů dle rozhodnutí ŘO MAS 

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

akční skupiny v rámci jednotlivých operačních programů při naplňování SCLLD. 

Bude prováděn monitoring plnění CLLD. 

Podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu v roce 2022: 

▪ 1x za rok bude podáno průběžné proplacení k projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009112 - Zlepšení řídících, administrativních a animačních 

schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2019-2023 

▪ 1x za rok bude podáno finanční vyhodnocení etapy projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009112 - Zlepšení řídících, administrativních a animačních 

schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2019-2023 

▪ K datu 26. 8. 2022 budou podány Zprávy o realizaci a Žádost o platbu projektů 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022962 (V) + CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022959 (Z) 

▪ K datu 30. 6. 2022 bude podána Žádost o platbu projektu 19/000/1931c/780/000001 

„Rok na vsi“ 

Další plánované aktivity v průběhu roku 2022: 

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

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

- realizace MAP III  

- realizace aktivit z projektu OKAP; 

- zajištění externího auditu;  

- realizace projektu Spolupráce „Rok na vsi“; 

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



 

                   

 

- poskytování dotačního poradenství napříč sektory v celém dotčeném území MAS 

Hlučínsko; 

- spolupráce s řídícími orgány jednotlivých operačních programů; 

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

kraje; 

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

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

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

- spolupráce na vytváření okresního partnerství ve vzdělávání 

- komunikace a spolupráce se všemi partnery pro naplňování Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínko z.s. 

 

 

Ing. Josef Teuer v.r., předseda spolku    

Schváleno Členskou schůzí, 26.4. 2022       

 

 

 


