
                         

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti  

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. za rok 2021 

 

 

 

 

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 2021.      

V roce 2021 jsme mířili k naplnění našich záměrů definovaných ve strategickém dokumentu Komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD). Rok byl nejen vrcholem realizace aktivit CLLD, ale i rokem nového 

začátku, kdy jsme aktualizovali naše problémy, plány a cíle pro budoucí období. Výsledkem byla 

zpracovaná a schválená koncepční část aktualizované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.  

Bohužel ani v roce 2021 epidemiologická situace nebyla příznivě nakloněna ke společným setkáváním 

především v našem hlučínském regionu. Stejně jako celá země, Evropa a možná i svět se život u nás 

přenesl do digitálního prostoru, ale již většina obyvatel ukázala bravurnost a zručnost v online prostředí, 

byť nic nemůže nahradit srdečnost, úsměv a teplo lidského kontaktu. 

I když většina z nás silně toužila po „normálním“ životě, příroda a její síly opět ukázaly, kdo má nad 

lidstvem převahu. A tak i v roce 2021 musely především školy, děti a jejich rodiny projevit obrovské 

nasazení k udržení vzdělanosti národa a ostatní aktéři ohleduplnost a cit pro nepříznivé životní a 

pracovní podmínky.  

Doufejme, že podobné „období temna“, jaké jsme prožili v posledních dvou letech již budou jen 

záznamem v kronikách a vzpomínkami našich myslích.  

Je nám ctí, že můžeme být součástí regionu, který všechny nepříjemné situace zvládl a děkujeme všem 

za celý uplynulý rok 2021. 

Ještě jednou díky za vaši přízeň a podporu. 
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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. 2021 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 

Hlučínsko z.s. V době omezených aktivit vlivem epidemiologické situace s Covid 19 probíhalo jednání per 

rollam. Setkání proběhlo v roce 2021 2x. 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/zapisy-ze-schzi-2021/ 

https://www.facebook.com/MASHlucinsko 

 

2. Činnost nejvyššího orgánu Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 

Nejvyšším orgánem MAS Hlučínsko z.s. je Členská schůze, která se v roce 2021 osobně nesešla, 3 

hlasování proběhla per rollam. 

Zápisy z jednání byly zveřejněny na webové stránce 

http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy-ze-schzi-2021/ 

 

Součástí předkládaných dokumentů byly aktuální informace o realizaci CLLD. 

 

3. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

V roce 2021 byly vyhlašovány výzvy a probíhaly administrativní úkony spojené s výzvami. 

Seminář k výzvě č. 13 IROP proběhl prezenčně. Seminář k 6 výzvě PRV se uskutečnili online. Byla 

poskytována individuální konzultace jednotlivým žadatelům. 

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 

Hlučínsko z.s. Interní administrace a komunikace se žadateli a řídícím orgánem v PRV probíhala přes 

portál farmáře. 

 

V souladu s nastavenými indikátory proběhla školení k jednotlivým operačním programům: 

školení/semináře: 

➢ PRV:    1x seminář pro žadatele 9.3.2021, online 

➢ IROP:   1x seminář pro žadatele 11.10.2021 

 

 

Program rozvoje venkova 2014 – 2020 (PRV) 

                                                                                 

          

 
 

V roce 2021 byla vyhlášena 6. Výzva, a to dne 8. února 2021. Příjem žádostí probíhal přes Portál Farmáře 

od 15. března  – 30. března 2021. Ve Výzvě byly vyhlášeny 2 Fiche: 

 

http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy-ze-schzi-2021/
https://www.facebook.com/MASHlucinsko
http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy-ze-schzi-2021/
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Tabulka 1 – Alokace finančních prostředků pro Výzvu č. 6 

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

Alokace  
pro 6. výzvu  

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

705 950 Kč 

F6 Podpora aktivního života na 
venkově 

Článek 20 – základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech 

7 886 985 Kč 

 

Ve Výzvě č. 6 Fiche 1– Rozvoj zemědělských podniků – zaměření na investice do zemědělských podniků 

bylo podáno 3 žádosti. Všechny 3 žádosti o dotaci byly vybrány k financování.  

Ve Výzvě 6 Fiche 6 - Podpora aktivního života na venkově, bylo podáno 17 žádostí o dotaci. 16 žádosti o 

dotaci bylo vybráno k financování, 1 žádost o dotaci nesplnila minimální počet bodu při hodnocení. 

V průběhu administrace doložení výběrového řízení dva žadatelé nedodali potřebnou dokumentaci a 

odstoupili od realizace projektu. 

 

Tabulka 2 – Podané Žádosti o dotaci – Fiche 1  

Č Číslo projektu Název projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná 
dotace Místo realizace 

1 
2021-058-006-001-
035 Příprava půdy a setí meziplodin 605 000 250 000 Ludgeřovice 

2 
2021-058-006-001-
033 Mulčovač 187 250 75 000 Hať  

3 
2021-058-006-001-
043 Modernizace rostlinné výroby 767 745 380 700 Hať 

 

Tabulka 3 – Podané Žádosti o dotaci – Fiche 6  

Č Číslo projektu Název projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná 
dotace 

Místo 
realizace 

1 
2021-058-006-001-
034 

I poznávání může být zábava - multifunkční 
prostor 298 216 238 572 Kravaře 

2 
2021-058-006-001-
039 

Na sále se bavíme, tančíme i učíme – II. 
etapa 496 856 396 710 Závada 

3 
2021-058-006-001-
042 

Pořízení vnitřního vybavení do prostor OÚ 
Sudice pro potřeby spolkové činnosti 344 647 275 717 Sudice 

4 
2021-058-006-001-
044 

Pořízení vnitřního vybavení do prostor KD 
Dobroslavice pro potřeby spolkové činnosti 506 530 397 732 Dobroslavice 

5 
2021-058-006-001-
047 Klubovna jako ze škatulky 197 936 158 348 Chlebičov 

6 
2021-058-006-001-
038 Sejdeme se u kostela 298 180 219 184 Vřesina 

7 
2021-058-006-001-
046 Déšť či slunce nevadí, stany si s tím poradí 399 300 319 440 Dolní Benešov 

8 
2021-058-006-001-
036 Stolky do kulturaku 745 360 398 235 Oldřišov 

9 
2021-058-006-001-
041 Modernizace vybavení pro realizaci výstav 885 502 400 000 Hlučín 

10 
2021-058-006-001-
048 

Pořízení vnitřního vybavení pro potřeby 
spolkové činnosti v obci Velké Hoštice 327 736 262 188 Velké Hoštice 

11 
2021-058-006-001-
050 Židle a stoly pro Kulturní dům Kozmice 486 173 388 938 Kozmice 

12 
2021-058-006-001-
051 Na tanzparket i ku stole… 498 998 399 198 

              
vřesina 
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13 
2021-058-006-001-
052 Starou židli novým kouskům nenaučíš 1 398 978 399 155 Služovice 

14 
2021-058-006-001-
037 

Pro kulturu, pobavení, je nám třeba 
vybavení 499 730 399 784 Dolní Benešov 

15 
2021-058-006-001-
045 

Rozvoj veřejných prostranství v Dolním 
Benešově 598 547 399 701 Dolní Benešov 

16 
2021-058-006-001-
053 

Pořízení vnitřního vybavení do prostor 
bývalého OÚ pro volnočasové aktivity 577 627 396 115 Kobeřice 

17 
2021-058-006-001-
055 

Nákup přepravníku na koně a kočáru za 
koně 496 100 396 880 Velké Hoštice 

Průběh procesu hodnocení a výběru: 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – provedena pracovníky kanceláře MAS Hlučínsko z.s. 

Věcné hodnocení žádostí – provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 7. červena 2021. 

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 21. červena 2021.  

 
Tabulka 4 - Výsledky hodnocení žádostí a pořadí projektů F1 schválených Programovým výborem MAS Hlučínsko z.s. 

Č Číslo projektu Název projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná 
dotace Místo realizace 

1 2021-058-006-001-035 Příprava půdy a setí meziplodin 605 000 250 000 Ludgeřovice 

  21/006/19210/780/028/001682     

2 2021-058-006-001-043 Modernizace rostlinné výroby 767 745 380 700 Hať 

  21/006/19210/780/028/001678     

3 2021-058-006-001-033 Mulčovač 187 250 75 000 Hať  

  21/006/19210/780/028/001680     

 

 

 

Tabulka 5 - Výsledky hodnocení žádostí a pořadí projektů F6 schválených Programovým výborem MAS Hlučínsko z.s. 

Č Číslo projektu Název projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná 
dotace 

Místo 
realizace 

 2021-058-006-001-034 I poznávání může být zábava - 
multifunkční prostor 

298 216 238 572 Kravaře 

1 21/006/19210/780/028/001675    

 2021-058-006-001-046 Déšť či slunce nevadí, stany si s tím 
poradí 

399 300 319 440 Dolní Benešov 

2 21/006/19210/780/028/001662    

 2021-058-006-001-037 
Pro kulturu, pobavení, je nám třeba 
vybavení 499 730 399 784 Dolní Benešov 

3 21/006/19210/780/028/001654     

 2021-058-006-001-041 
Modernizace vybavení pro realizaci 
výstav 885 502 400 000 Hlučín 

4 21/006/19210/780/028/001658     

5 

2021-058-006-001-047 

21/006/19210/780/028/001666 Klubovna jako ze škatulky 197 936 158 348 Chlebičov 

6 2021-058-006-001-048 

21/006/19210/780/028/001657 

Pořízení vnitřního vybavení pro 

potřeby spolkové činnosti v obci Velké 

Hoštice 
327 736 262 188 Velké Hoštice 

 2021-058-006-001-042 Pořízení vnitřního vybavení do prostor 
OÚ Sudice pro potřeby spolkové 

činnosti 

344 647 275 717 Sudice 

7 21/006/19210/780/028/001671    
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 2021-058-006-001-053 
Pořízení vnitřního vybavení do prostor 
bývalého OÚ pro volnočasové aktivity 577 627 396 115 Kobeřice 

8 21/006/19210/780/028/001652     

 2021-058-006-001-039 Na sále se bavíme, tančíme i učíme – II. 
etapa 

496 856 396 710 Závada 

9 21/006/19210/780/028/001673    

 2021-058-006-001-044 Pořízení vnitřního vybavení do prostor 
KD Dobroslavice pro potřeby spolkové 

činnosti 

506 530 397 732 Dobroslavice 

10 21/006/19210/780/028/001669    

 2021-058-006-001-036 

Stolky do kulturaku 

745 360 398 235 Oldřišov 

11 21/006/19210/780/028/001660    

 2021-058-006-001-050 Židle a stoly pro Kulturní dům Kozmice 486 173 388 938 Kozmice 

12 21/006/19210/780/028/001656     

 2021-058-006-001-052 Starou židli novým kouskům nenaučíš 1 398 978 399 155 Služovice 

13 21/006/19210/780/028/001655     

 2021-058-006-001-045 

Rozvoj veřejných prostranství v Dolním 
Benešově 598 547 399 701 Dolní Benešov 

14 21/006/19210/780/028/001653     

 2021-058-006-001-038 Sejdeme se u kostela 298 180 219 184 Vřesina 

15 21/006/19210/780/028/001664     

 2021-058-006-001-055 

Nákup přepravníku na koně a kočáru 
za koně 496 100 396 880 Velké Hoštice 

16 21/006/19210/780/028/001743     
 

 

Ke dni 2. srpna 2021 byly vybrané žádosti zaregistrovány na Centrálním pracovišti SZIF v Opavě.  

V rámci administrativních prací PRV probíhaly kontroly podaných Žádostí o platbu již realizovaných 

projektů z výzvy č. 5, která byla vyhlášena v roce 2020.  

Vyplacená dotace byla v celkové výši 5 996 614 korun. 

PRV- Fiche 5 Projekty Spolupráce 

V roce 2021 pokračovala realizace Projektu Spolupráce „Rok na vsi“. Partnerem je polská LGD Płaskowyż 

Dobriej Ziemi se sídlem v Kietrzi. Z důvodu vyšší moci (COVID 19) nemohly být realizovány některé 

aktivity, a proto byl projekt prodloužen do 30. 6. 2022. 

Číslo projektu: 19/00/1931c/780/000001 

Celkové výdaje projektu obou partnerů: 711 392,- Kč 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro MAS Hlučínsko z.s.: 355 052,- Kč 

Celková dotace projektu MAS Hlučínsko z.s.: 319 546,- Kč 

 

V roce 2021 byly v rámci projektu realizovány tyto akce: 

25. září 2021 – Zpracování mléka a mléčných produktů  – PL, Radynia 

2. října 2021 – Pečení chleba – PL, Biedrzychowice 

2. října 2021 – proutěné výrobky – PL – Opolska nowa wies 

6. listopadu 2021 – Výroba papírových květin – PL, Kietrz 

 

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/ 

http://www.mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/projekt-spoluprace-rok-na-vsi/
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Operační program zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ) 

 

 
 

V rámci Operačního programu zaměstnanost nebyla vyhlášena v roce 2021 žádná výzva. 
V roce 2021 byly 2 projekty finálně uzavřeny, 1 projekt ukončen fyzicky a 4 projekty byly v realizaci. 
 

 

Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) 

 
V rámci IROP bylo v roce 2021 vyhlášena 1 výzva. 

Dne 1. 9. 2021: 

13.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání 

Příjem žádostí probíhal přes ISKP do 31. října 2021. 

 

13.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání - podána 1 žádost.   

 

Průběh procesu hodnocení a výběru: 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti byla provedena pracovníky kanceláře MAS Hlučínsko z.s.  

Žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti.  

Věcné hodnocení žádostí bylo provedeno Hodnotící a výběrovou komisí (HaVK) dne 30. listopadu 2021. 

Finální schválení vybraných projektů bylo provedeno Programovým výborem dne 9. prosince 2021. 

 

Tabulka 6 - Výsledky hodnocení žádostí a projekty doporučené Programovým výborem MAS Hlučínsko z.s. k podpoře 

 
Evidenční číslo Žadatel Název projektu Body 

Požadovaná 
dotace v Kč 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016954 Obec Děhylov 
Výstavba venkovní učebny 

ZŠ v Děhylově 
77 873 054,51 
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Operační program Životní prostředí (OPŽP)  

 

V rámci OPŽP nebyla v roce 2021 vyhlášena žádná výzva. 

Schválený projekt je v realizaci. 

Další vyhlášení výzvy řídící orgán (Ministerstvo životního prostředí)  neumožňuje. 

 

 

OKAP 

 

V roce 2021 se MAS Hlučínsko zapojilo jako partner do projektu OKAP – Odborné, kariérové a 

polytechnické vzdělávání v MSK II. Jedná se o volnočasové aktivity žáků základních škol z území MAS 

Hlučínsko z.s., které jsou v souladu se strategickým dokumentem Krajského akčního plánu 

Moravskoslezského kraje. Plánované spektrum mimoškolních aktivit pro žáky vychází ze společné 

diskuze se zapojenými aktéry ve zdělávání. Byly definovány dva prioritní celky, které se prolínajíc čtyřmi 

podporovanými okruhy. Jedná se tematické celky, jež lze shrnout hyperonymy „robotika“ a „rukodělné 

práce“. Garanty aktivit, které probíhají od října 2021 do května 2022 jsou Centrum volného času Kravaře 

a Dům dětí a mládeže Hlučín. 

 

 

Nadační příspěvek Eduzměny 

 

V roce 2021 byly realizovány aktivity podporované nadačním příspěvkem Nadačního fondu Eduzměna. 

Původně zamyšlené aktivity bylo nutno vlivem nákazové situace transformovat. Byly uskutečněny dva 

typy akcí a to manažerský program pro vedoucí pracovníky MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ a pořízení prezentačních 

videí základních škol na Hlučínsku.  

Filmy jsou zveřejněny http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/nadacni-prispvek-eduzmna/skoly-na-

hlucinsku-se-predstavuji/. 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/nadacni-prispvek-eduzmna/skoly-na-hlucinsku-se-predstavuji/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/nadacni-prispvek-eduzmna/skoly-na-hlucinsku-se-predstavuji/
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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, od září 2021 úvazek 0,25 Mgr. 

Radim Lokoč PhD, projektový manažer úvazek 0,25, Petra Tomíčková, administrace, úvazek 0,75, od září 

2021 úvazek 1,0. 

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 Hlučínsko z.s. 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 z.s. V roce 2021 školy dokončovaly realizaci projektů Šablony 

II a začínaly realizovat projekty z výzvy Šablony III.  Ke dni 31.12. je zapojení škol do projektu Šablony III 

ve výši 95,35%. V průběhu roku 2021 došlo k dokončení realizace Šablon II.  

Školská zařízení byla průběžně informovaná o důležitých změnách v rámci realizace obou projektů. 

Kancelář MAS Hlučínsko z.s. 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 a 

seminářů, 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. Dlouhodobě byla přenesena větší část aktivit v roce 2021 do digitálního 

prostředí.  

V roce 2021 probíhaly činnosti směřující k aktualizaci CLLD. Byly definovány problémy a stanoveny 

oblasti pro řešení. Byla zpracována koncepční část aktualizovaného strategického dokumentu. 

Zpracovaný materiál byl přijat nejvyšším orgánem MAS a poté předložen řídícímu orgánu (MMR) a byl 

schválen.   

Řídícímu orgánu )MMR) byly předloženy příslušné dokumenty pro udělení standardizace MAS na období 

2021 -2027. 8. března 2021 bylo potvrzeno splnění podmínek dodržování standardů místních akčních 

skupin.   

 

Proškolení pracovníků MAS Hlučínsko z.s. pro animaci škol: 

➢ 7.1.2021 – seminář MŠMT pro animátory škol, online 

➢ 2.3.2021 – webinář MŠMT 

➢ 17.6.2021 – představení pilotáže středního článku, online 

➢ 23.6.2021 – Jak by měl v ČR fungovat střední článek ve vzdělávání, online 

Pro školská zařízení nebylo realizováno školení k Šablonám II ani k Šablonám III – 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 a III na území MAS Hlučínsko z.s. 
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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.  

Organizace se zapojila do aktivity Partnerství 2030+, které souvisejí se vzděláváním dětí a žáků na území 

MAS.  

➢ 4.2.2021 - prezentace prvních výstupu projektu 2030+, online 

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

administrativních a animačních schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2019-2023. V prvním pololetí 

byl proveden externí účetní audit za rok 2020 a dotační audit za rok 2020 pro projekt Zlepšení řídících, 

administrativních a animačních schopností Místní akční skupiny Hlučínsko  

Na všech dokumentech je dodržována povinná publicita projektu. 

 

5. Propagační a prezentační aktivity 

V roce 2021 byly pořízeny propagační předměty tematicky související s regionem a realizací CLLD., a to 

stolní kalendáře na rok 2022. Pořízené kalendáře byly označeny povinnou publicitou projektu CLLD. 

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. se představila na akci Festival kultury a řemesel Hlučínska. 

 

 

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

 
V roce 2021 pokračovaly v realizaci projekty Místní akční plánu II pro Hlučínsko východ a Místní akční 

plánu II pro Hlučínsko západ (MAPy II). Projekty měly být ukončeny k 30. 6. 2021, ale protože nebyly 

naplněny některé výstupy, bylo požádáno p prodloužení realizace do 31. 12. 2021. Po minulém roce, kdy 

přesun do pn line prostředí byl organizován pouze z nutností, se zejména webináře v roce 2021 těšily 

velkému počtu zájemců z širokého spektra návštěvníků. Rovněž zapojení členů pracovních skupin v on 

line prostředí bylo pro mnohé účastníky komfortnější s velkou časovou úsporou. 

V realizaci obou projektů byly zapojeny do června 2021 zapojeny celkem 3 osoby na HPP, od července 

pouze 2. Dalšími zapojenými účastníky jsou osoby na DPP.  

 

Řídící výbory: 

MAP II Hlučínsko východ – 14.6.2021 a 14.12. 2021, online 

MAP II Hlučínsko západ – 9.6.2021 a 21.12.2021,online 

Pracovní skupiny – 6 oblastí (rovné příležitosti;, finanční, matematická gramotnost, čtenářská 

gramotnost, regionální identita, předškolní vzdělávání): 

MAP II Hlučínsko východ – celkem 24 x 

MAP II Hlučínsko západ – celkem 24 x 

Workshopy: 

➢ 16.4.2021 – Metodický den pro MŠ 

➢ 23.9.2021 – Metodický den pro ČJ 

➢ 23.9.2021 – Seminář pro ředitele 
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➢ 15.11.2021 – Metodický den pro MŠ 

➢ 16.11.2021- Inspirativní dopoledne v ZŠ Ludgeřovice 

➢ 13.12.2021- Metodický den pro inkluzi 

➢ 16.12.2021 – Metodický den na podporu regionálního školství 

 

Implementační aktivity – jsou koncipovány tak, že jednotlivá školská zařízení se mohou pro danou oblast 

přihlásit bez výjimky. Pozvánky na jednotlivé aktivity jsou zasílány na školská zařízení, jsou zveřejňována 

na webových stránkách MAS Hlučínsko z.s. a také na sociálních sítích.  

Co všechno proběhlo 

➢ Logopedie v MŠ 

➢ Prima pokusy pro školáky- ZŠ 

➢ Dentální hygiena v MŠ – Povídání se zoubkovými vílami 

➢ Primární prevence pro ZŠ 

➢ Malý mulař pro ZŠ 

➢ Příběh peněz - ZŠ 

➢ Život má mnoho podob (inkluze) 

➢ Výroba jogurtu 

➢ Malí chemici 

➢ Kreativní dílny 

➢ Malý badatel – MŠ 

➢ Mobilní planetárium .- ZŠ 

➢ Science show, zábavné divadlo fyziky a chemie 

➢ Canisterapie 

➢ Osobnosti Hlučínska 

➢ Deskové hry 

➢ Malování pro děti – ZŠ 

➢ Pohádkové kreslení 

➢ Tvoříme ze dřeva pro děti – MŠ 

➢ Malí bajslíři pro MŠ 

➢ Čtenářská pregramotnost 

                  

Webináře pro rodiče, zástupce škol a pedagogy, které probíhaly v průběhu roku 2021 byly součástí 

implementačních aktivit.  

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-

implementace/ 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-zapad/mapy-ii-zapad-

implementace/ 

 

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. Část aktivit probíhala distančně.  

➢ 11.2.2021 - Setkání příjemců IPo MAP, online 

➢ 15.3.2021 – Konzultace k MAP III, online 

➢ 23.3.2021 – Workshop Pro žadatele MAP III, online 

➢ 19.5.2021- Setkání příjemců IPo MAP, online 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-implementace/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-implementace/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-zapad/mapy-ii-zapad-implementace/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-zapad/mapy-ii-zapad-implementace/
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➢ 24.6.2021 – Hromadná konzultace pro MAP ,online 

➢ 23.8.2021 - Setkání příjemců IPo MAP, online 

➢ 30.9.2021 - Setkání příjemců IPo MAP, online 

➢ 18.10.2021 – Konference SRP, online 

➢ 25.10.2021 – Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti, online 

➢ 4.11.2021 – Konference SRP, online 

➢ 12.11.2021- Setkání zástupců MAS, online 

 

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/mapyIII 

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). Z důvodu nákazové situace v ČR byly některé 

aktivity odloženy.  

 

Aktivity ve spolupráci s Celostátní síti pro venkov (CSV) 

➢ 25.1.2021 – Seminář Dlouhodobé vize pro venkovské oblasti, online 

➢ 25.11.2021- Seminář CLLD 2020+, online 

 

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:  

➢ 4. 7. 2021 – Festival kultury a hlučínských řemesel, Hlučín      

➢ 18.9.2021 – Zlatý koláč, Hradec nad Moravicí   

 

Komunikace k problematice TOOS probíhala pouze mailem.         

http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/
https://www.facebook.com/mapyIII
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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 

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

▪ Eduzměna 

▪ LGD Plaskowyž Dobriej Ziemi 

▪ LGD Morawskie Wrota 

▪ LGD Wrota Wielkopolkie 

▪ Národní síť MAS ČR: 

▪ 13.1.2021 – Permakultura - oživení intravilánu, online 

▪ 14.1.2021 – Senioři a venkov, online 

▪ 14.1.2021 – Komunitní energetika, online 

▪ 15.1.2021 – Venkov 3.0, online 

▪ 8.2.2021 - Seminář zapojení mas do OPZ +, online 

▪ 10.3.2021 – Ekonomická udržitelnost v kontextu podpor podnikatelům, online 

▪ 12.3.2021 – Prezentace mentora k tvorbě a aktualizaci strategie CLLD 2021+ 

▪ 30.3.2021 – Valná hromada NS MAS, online 

▪ 17.5.2021 – Podpora rozvoje venkovských knihoven, online 

▪ Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje: 

➢ 21.1.2021 -  Seminář k CLLD, online 

➢ 18.2.2021 -  Seminář k CLLD, online 

➢ 25.3.2021 - -  Seminář k CLLD, online 

➢ 21.4.2021 - Seminář k CLLD, online 

➢ 27. 5. 2021 – Seminář k CLLD, online 

➢ 16.9.2021 - Seminář k CLLD, Třanovice 

➢ 18.10.2021 - Seminář k CLLD, KÚ Ostrava 

▪ Moravskoslezský kraj: 

➢ 10.2.2021 –  operační program spravedlivá transformace (ve spolupráci s MMR), online 

➢ 9.3.2021 – Transformační příležitosti v programovém období EU 2021+, online 

➢ 30.6.2021 – webinář Restart 

 

 

10. Vzdělávání – semináře, konference 

Pracovníci kanceláře MAS Hlučínsko z.s. 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. – 23. 9. 2021 – Leaderfest, Kutná Hora 

➢ 12. – 14. 10. 2021 – Konference Venkov 2021, Žďár nad Sázavou 
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Závěr 

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 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 Hlučínsko z.s. a celého hlučínského regionu. 

Taktéž vyjadřujeme upřímnou soustrast všem, kteří se museli v nelehkém roce 2021 rozloučit se všemi 

blízkými a milovanými. Dovolte nám vyjádřit upřímnou soustrast. 

Přejeme si, aby i v roce 2022 byla Místní akční skupina Hlučínsko z.s důstojným partnerem všem 

aktérům na Hlučínsku. 

Zachovejte nám přízeň. Děkujeme. 
 
Za Místní akční skupinu Hlučínsko z.s.  Ing. Josef Teuer v.r., předseda 

 
 
 
Schváleno Členskou schůzí 26. 4. 2022. 


