Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo
dne 24. 7. 2018 od 930 hod. ve Velkých Hošticích
Přítomní:
PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka, Petr Kozák Libor Ziegl, Josef Slivka, Petr Halfar, Pavel Sobol
KRK: pp. Krista Fojtíková, Martin Štefek
MAS: pp. Dagmar Quisková, Lukáš Volný
Předseda MAS p. Josef Teuer všechny přítomné úvodem přivítal a poté přistoupil k jednotlivým
bodům jednání.
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání PV
2. CLLD – výběr projektů k realizace OPZ a PRV na základě návrhu Hodnotící a výběrové komise
3. CLLD – vyhlášení výzev OPZ, IROP a OPŽ
4. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty)
5. Organizační záležitosti
6. Diskuze
Členové programového výboru schválili program jednání.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
p. Josef Teuer:
Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp. Petra Hlafara a Petra
Kozáka.
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí.
Programový výbor schválil předložené návrhy.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

1) Kontrola úkolů z minulého jednání:
p. Josef Teuer:
p. Dagmar Quiskové:
a) průběžně předkládat výdaje k financování režie pro CLLD – úkol stálý, průběžně plněno
b) zajišťovat účast pracovníků kanceláře na vzdělávacích aktivitách nezbytných pro realizaci SCLLD –
úkol stálý, průběžně plněno
c) průběžně zajišťovat realizaci probíhajících projektů MAP II – úkol stálý, průběžně plněno
d) průběžně zjišťovat žádost o platbu a zprávy o realizaci do ISKP dle harmonogramů projektů – úkol
stálý, průběžně plněno
e) zajistit předložení všech výše jmenovaných žádostí (bod 4 zápisu) - splněno
b) zajistit podání změny členské základny - trvá
c) zajistit realizaci fotografické soutěže „Stromy“ - probíhá
d) zajistit účast na akci otevírání turistické sezóny Opavského Slezska 2018 - splněno
všem členům:
a) připravit návrhy pro zakoupení propagačního stanu/stánků + příslušenství - splněno
PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání.

2. CLLD – výběr projektů k realizace OPZ a PRV na základě návrhu Hodnotící a výběrové komise
Předseda spolku informoval členy PV, že materiály z hodnocení žádostí OPZ a PRV byly zaslány
mailem a poté předal slovo manažerům, pp. Lukášovi Volnému a Dagmar Quiskové.
a) OPZ – p. Lukáš Volný
Výzva č. 439 – Podpora zaměstnanosti II
EDVIA, zapsaný
ústav rozvoje
lidských zdrojů
Rovnovážka, z.s.

2 742 380,-

100

projekt vybrán

x

100

projekt nevybrán

x

26,25

projekt nevybrán

Svářečská škola
Kravaře s.r.o.

V případě rovnosti bodů rozhoduje čas podání do MS 2014+ - zde byl projekt podán dříve žadatelem
EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů.
Celkem podáno:
4 - 1 žádost nesplnila KP
Hodnocení HaV k:
3
Vybráno:
1
Celková alokace vyhlášené výzvy:
Nedočerpaný zůstatek po schválení PV:
Rozhodnutí PV:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

2 743 000,- CZK
620,- CZK

Výzva č. 440 – Podpora rodin II
EDVIA, zapsaný
ústav rozvoje
lidských zdrojů

1 369 762,50

100

projekt vybrán

x

52,5

projekt nevybrán

Zámecký Klub z.
s.
Celkem podáno:
Hodnocení HaV k:
Vybráno:

2
2
1

Celková alokace vyhlášené výzvy:
Nedočerpaný zůstatek po schválení PV:
Rozhodnutí PV:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

1 371 500,- CZK
1737,50 CZK

Výzva č. 438 – Rozvoj a modernizace sociálních služeb II
Celkem podáno:
0
Hodnocení HaV k:
0
Vybráno:
0
Celková alokace vyhlášené výzvy:
Nedočerpaný zůstatek:

4 193 900,- CZK
4 193 900,- CZK

Výzva č. 441 – Podpora a rozvoj sociálního podnikání II
Celkem podáno:
1 - 1 žádost nesplnila KP
Hodnocení HaV k:
0
Vybráno:
0
Celková alokace vyhlášené výzvy:
Nedočerpaný zůstatek:

2 057 250,- CZK
2 057 250,- CZK

PV bere na vědomí informace o stavu Výzev 438 a 441.

Evidenční
číslo

b) PRV – p. Dagmar Quisková
Žadatel
Místo
realizace

Název projektu

Celke
m
bodů
81

024/F1/V3
_2018
022/F1/V3
_2018
0016/F1/V
3_2018
0017/F1/V
3_2018

Mgr. Iva Sassaroliová

Kozmice

Inovativní rozmetání hnoje

AGROPROGRES
Kateřinky s.r.o
Ivo Kaspar

Oldřišov

Překládací vůz cukrovky

71

Kozmice

66

Jiří Gospoš

Hať

023/F1/V3
_2018

"DRUDAR"
zemědělské družstvo
Darkovice
Hoštická a.s.

Přesný a k přírodě šetrný
postřikovač
Přesné rozmetání hnojiv aktivní ochrana životního
prostředí
Technika do RV + ŽV

0018/F1/V
3_2018
019/F1/V3
_2018

Ondřej Kostelnik

1.
2.
3. - 5.

66

Požadovaná
dotace
600 000,600 000,499 000,250 000,-

3. - 5.
66

499 250,3. - 5.

Velké
Hoštice
Hať

Precizní traktor pro moderní
zemědělství
Návěsem to vyvezu

62

6.

61

500 000,500 000,-

7.

020/F1/V3 Jiří Glenz
_2018
Fiche 1
Celkem podáno:
Hodnocení HaV k:
Vybráno:

Darkovice

Pořadí

Hať

8
8
6

Nový traktor

56

8.

1 000 000,-

Celková alokace vyhlášené fiche 1:
Celkový požadavek:
Rozděleno:
Nedočerpaný zůstatek:

3 351 328,- CZK
4 448 250,- CZK
2 948 250,- CZK
403 078,- CZK

PV se rozhodl, že nedočerpaný zůstatek Fiche 1 ve výši 403 078,- Kč bude převeden do následující
Výzvy v roce 2019, a to do Fiche 1.
Rozhodnutí PV:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1

Fiche 2
Evidenční
číslo
0015/F2/V
3_2018
021/F2/V3
_2018

Žadatel
Petr Vilášek
Jaroslava
Klemensová

Celkem podáno:
Hodnocení HaV k:
Vybráno:

Místo
Název projektu
realizace
Kravaře Modernizace provozovny Petr
Vilášek
Dolní
Balení masných výrobků
Benešov

Celkem
bodů
62
53

Pořad Požadovaná
í
dotace
320 000,1.
2.

950 000,-

2
2
2

Celková alokace vyhlášené fiche 2:
Celkový požadavek:
Rozděleno:
Nedočerpaný zůstatek:

2 084 537,- CZK
1 270 000,- CZK
1 270 000,- CZK
814 537,- CZK

PV se rozhodl, že nedočerpaný zůstatek Fiche 2 ve výši 814 537,- Kč bude převeden do následující
Výzvy v roce 2019, a to do Fiche 2.
Rozhodnutí PV:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
PV ukládá Dagmar Quiskové a Lukáši Volnému zajistit: finalizaci administrace dokumentace žadatelů
u řídících orgánů (OPZ a SZIF).
Fiche 3
nebyla podána žádná žádosti o dotaci
Celková alokace vyhlášené fiche 3:
Celkový požadavek:
Rozděleno:
Nedočerpaný zůstatek:

1 901 229,- CZK
0
0
1 901 229,- CZK

Fiche 4
nebyla podána žádná žádosti o dotaci
Celková alokace vyhlášené fiche 4:
Celkový požadavek:
Rozděleno:

2 376 537,- CZK
0
0

Nedočerpaný zůstatek:
2 376 537,- CZK
PV se rozhodl, že nedočerpaný zůstatek Fiche 3 a 4 ve výši 4 277 766,- Kč bude převeden do
následující Výzvy v roce 2019, a to do společného zůstatku. Na základě střednědobé evaluace a
komunitního projednávání může být tato částka použita pro nově vytvořenou fichi dle čl. 20 (změna
čerpání PRV 2014-2020).
Rozhodnutí PV:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Vyhlášení výzev OPZ, IROP a OPŽ
Předseda p. Josef Teuer informoval členy, že k tomuto bodu byly zaslány informace mailem a poté
předal slovo pp. Lukáši Volnému a Dagmar Quiskové:
OPZ:
Vzhledem k dosud nečerpané alokaci v opatření na sociální podnikání a vzhledem k tomu, že ve
dvou výzvách se přihlásil pouze jediný výše uvedený žadatel, považuje PV za vhodné vyjít mu
vstříc a vyhlásit výzvu znovu. Kancelář jako administrátor předpokládá možnost vyhlášení k 1. říjnu
2018, zpoždění by mohlo nastat, pokud by MPSV nestačilo do uvedeného data provést všechny
administrativní kroky nutné ke schválení výzvy.
Rozhodnutí PV:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
PV schvaluje vyhlášení výzvy Podpora a rozvoj sociálního podnikání III. v rámci OPZ, a to ke dni 1. října
2018 nebo k nejbližšímu dalšímu možnému termínu.
PV ukládá Dagmar Quiskové a Lukáši Volnému zajistit nezbytné administrativní postupy, které jsou
podkladem pro vyhlášení Výzvy v OPZ - Podpora a rozvoj sociálního podnikání III
IROP:
Kancelář MAS již začátkem června předložila ŘO nové interní postupy. Stále se čeká na schválení.
Na základě schválených interních postupů je možno vyhlásit výzvy. Řídícímu orgánu MAS byl
předložen návrhu výzvy – sociální bydlení. Další návrhy výzev se dokončují a budou také zaslány
k seznámení ŘO MAS a zaslány ke e schválení na ŘO MMR. Plán kanceláře byl vyhlášení výzev k 1.
říjnu 2018, reálně však hrozí zpoždění kvůli nedostatečným kapacitám ŘO (řídící orgán) a neplnění
termínů kontrol výzev a související dokumentace z jeho strany.
Rozhodnutí PV:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
PV schvaluje Vyhlášení těchto výzev ke dni 1. října 2018 nebo k nejbližšímu dalšímu možnému
termínu: - Sociální bydlení
- Sociální služby
- Kvalitní podmínky pro vzdělávání
PV ukládá Dagmar Quiskové a Lukáši Volnému zajistit nezbytné administrativní postupy, které jsou
podkladem pro vyhlášení výše uvedených výzev IROP.
OPŽP:
Změny v CLLD nutné pro možnost čerpání z OPŽP jsou schválené ŘO (MŽP). Nyní se čeká na možné
upřesnění Pravidel pro integrované projekty, ale již se chystají výzvy ve dvou opatřeních. Během
srpna bude vše nachystáno, zasláno členům PV a ke schválení na ŘO. Plán kanceláře byl vyhlášení
výzev k 1. září 2018. Bude záležet i na ŘO, kolik času bude potřebovat na kontrolu.

Rozhodnutí PV:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
PV schvaluje Vyhlášení těchto výzev ke dni 1. září 2018 nebo k nejbližšímu dalšímu možnému
termínu: - Tvorba krajinných prvků v rámci ÚSES
- Tvorba a obnova sídelní zeleně
4) Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty)
Předseda p. Josef Teuer předal slovo p.Dagmar Quiskové:
a) MAP Hlučínsko východ a MAP Hlučínsko západ
- stále čeká se na závěrečné vyjádření řídícího orgánu - MŠMT
PV bere na vědomí informace o současné situaci projektů MAP .
b) MAP II Hlučínsko východ a MAP II Hlučínsko západ
- obě žádosti prošly kontrolou přijatelnosti
- MAP II Hlučínsko východ prošel druhým stupněm kontroly, MAP UU Hlučínsko západ prvním
stupněm
- projekty jsou v realizaci
- probíhá kreslířská soutěž „Namaluj svůj svět“. Plánovaný rozpočet 30 000,-. Vyhodnocení 1. 9. 2018
na kulturně společenské akce v Hlučíně, následuje výstava v září 2018 v KD Hlučín, jedná se o
možnost výstavy na zámku v Kravařích. Obrázky budou použity do stolních kalendářů 2019.
PV bere na vědomí informace o současné situaci projektů MAP II.
PV pověřuje Dagmar Quiskovou řízením finančního managmentu obou projektů. Aktivita musí být
prováděna s podmínkou mimopracovní aktivity řádného úvazku na CLLD.
Rozhodnutí PV:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
c) Animace škol – školám jsou pravidelně poskytovány informace o aktuálním dění MŠMT,
dotačních titulech, Šablonách I a Šablonách II
PV bere na vědomí informace o animaci škol v regionu.
d) Projekty Spolupráce:
- projekt dosud není finančně dopracován ve formuláři SZIF – čeká se na dodání polské verze
Dohody o spolupráci (LGD Plazkowyč Dobrej Ziemi)
PV bere na vědomí informace o stavu přípravy projektů Spolupráce.
e) Projekt Výzvy 6 IROP (režie MAS) 2019-2023:
- návrh finančního plánu byl zaslán členům PV
PV souhlasí s vypracovaným návrhem finančního plánu.
Rozhodnutí PV:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
PV ukládá Dagmar Quiskové a Josefu Teuerovi dokončit podání žádosti o dotaci ve Výzvě 6 IROP pro
zajištění režijní činnosti MAS při implementaci CLLD období 2019-2023.
f) Implementace CLLD:
- ŘO vydal pokyny ke střednědobé evaluaci implementace CLLD. Kancelář nyní připravuje
časový harmonogram pro provedení střednědobé evaluace.
PV bere na vědomí informace o stavu přípravy střednědobé evaluace
5) Organizační záležitosti
p. Josef Teuer předal slovo v některých uvedených bodech p. Dagmar Quiskové:
 Dagmar Quisková předložila PV k projednání návrh o prodloužení délky realizace projektu
Výzvy 6 IROP „Zlepšení řídících, administrativních a animačních schopností Místní akční
skupiny Hlučínsko 2015-2018“, a to III etapy. Nyní ukončení III. etapy a celého projektu je 31.

1. 2018. návrh: 31. 3. 2019 (tento návrh je v souladu s Pravidly ŘO – MMR). Důvodem
prodloužení je možnost dočerpání celé alokované částky.
PV souhlasí se prodloužením délky realizace projektu Výzvy 6 IROP „Zlepšení řídících,
administrativních a animačních schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2015-2018“ do 31. 3. 2019.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit vypracování nového finančního plánu.
 Dagmar Quisková předložila PV Zprávu o plnění Isg k 30. 6. 2018. Zpráva byla zaslána všem
členům k projednání před konáním tohoto jednání, žádný z členů PV nevznesl námitky proti
vypracované zprávě.
PV souhlasí s vypracovaným zněním Zprávy o plnění Isg k 30. 6. 2018.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
 Josef Teuer informoval PV, že nyní probíhá externí účetní a dotační audit v projektu režie
MAS (IROP V 6) za rok 2017.
PV bere na vědomí informace o probíhajícím externím auditu.
 Josef Teuer předložil PV návrh o pořízení propagačních předmětů.
Návrh předsedy:
- stan/y pro možnost propagace na akcích + vybavení (návrh vychází z minulého jednání).
Předložen návrh cenového marketingu.
- plátěné tašky
- kalendáře 2019
Členové programového výboru odsouhlasili pořízení
 2 stanu/stánků pro vlastní propagaci MAS – 1 menší (cca 2,5 -3 m) a 1 větší (min 6 m). Stany
musí mít kvalitní kostru, protože jinak je životnost velice nízká. Rozhodnutí PV je na základě
povinnosti 5letí udržitelnosti. Rozměry stánků musí být kompatibilní, aby se mohly v případě
potřeby spojit.
Členové programového výboru odsouhlasili pořízení do stánků, a to:
 skládací kempinkové židle + skládací kempinkový stůl. Z důvodu trvanlivosti se členové shodli
na pořízení kempinkových židlí + stolu, které jsou skladnější a mají delší trvanlivost než
plastový nábytek.
Členové programového výboru odsouhlasili pořízení propagačních předmětů a přidali další návrhdeštník:
 plátěné tašky 300 ks dle cenového marketingu. Ceny je důležitá, protože bude potisk PP +
loga MAS. V případě vysoké pořizovací ceny je možno počet snížit počet kusů (200 ks).
 deštník – 100 ks dle cenového marketingu. Ceny je důležitá, protože bude potisk PP + loga
MAS.
 stolní kalendáře – 2 typy, 14 denní s obrázky MŠ a 7 denní s obrázky ZŠ a ZUŠ – obrázky ze
soutěže „Namaluj svůj svět“
 nástěnné kalendáře – foto ze soutěže „Stromy na Hlučínsku“
Pořízení dalších propagačních předmětů bude záviset na finančních možnostech.
PV souhlasí s pořízením výše uvedených propagačních předmětů.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit cenové marketingy na výše uvedené propagační předměty.
5) Diskuze
0- bez zápisu

Závěr:
Programový výbor schvaluje:
a) program jednání
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele
c) Výběr žádostí k podpoře ve Výzvě 439 – Podpora zaměstnanosti II OPZ
d) Výběr žádostí k podpoře ve Výzvě 440 – Podpora rodin II OPZ
e) Výběr žádostí k podpoře ve Fichi 1 3. výzva PRV
f) Převod nevyčerpaného zůstatku z F1 3. Výzvy PRV do F1 následující Výzvy
g) Výběr žádostí k podpoře ve Fichi 2 3. výzva PRV
h) Převod nevyčerpaného zůstatku z F2 3. Výzvy PRV do F2 následující Výzvy
i) Převod nevyčerpaného zůstatku z F3 a F 4 3. Výzvy PRV do společného zůstatku následující Výzvy
j) Vyhlášení výzvy Podpora a rozvoj sociálního podnikání III. v rámci OPZ, a to ke dni 1. října 2018
nebo k nejbližšímu dalšímu možnému termínu.
k) Vyhlášení výzev IROP – Sociální bydlení, Infrastruktura sociálních služeb a Infrastruktura
vzdělávání ke dni 1. října 2018 nebo k nejbližšímu dalšímu možnému
l) Vyhlášení výzev OPŽP ke dni 1. září 2018 nebo k nejbližšímu dalšímu možnému termínu: - Tvorba
krajinných prvků v rámci ÚSES a Tvorba a obnova sídelní zeleně
m) a pověřuje Dagmar Quiskovou řízením finančního managmentu projekty MAP II s podmínkou
aktivit mimo svou řádnou pracovní dobu při realizaci CLLD
n) Vypracovaný návrh finančního plánu pro projekt ve Výzvě 6 IROP (režie MAS při implementaci
CLLD 2019-2023)
o) Prodloužení délky realizace projektu Výzvy 6 IROP „Zlepšení řídících, administrativních a
animačních schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2015-2018“ do 31. 3. 2019.
p) Vypracované znění Zprávy o plnění Isg ke dni 30. 6. 2018
q) Pořízení propagačních předmětů – 2 stany, vybavení, plátěné tašky, deštníky, stolní a nástěnné
kalendáře 2019
Programový výbor bere na vědomí:
a) plnění úkolů z minulého PV
b) informace o stavu výzev 438 a 441 OPZ
c) informace o současné situaci projektů MAP
d) informace o současné situaci projektů MAP II
e) informace o animaci škol v regionu
f) informace o stavu přípravy projektů Spolupráce
g) přípravy o stavu tvorby střednědobé evaluace implementace CLLD
h) informace o probíhajícím externím účetním a dotačním auditu (MMR) za rok 2017
Programový výbor ukládá:
p. Dagmar Quiskové:
a) průběžně předkládat výdaje k financování režie pro CLLD – úkol stálý
b) zajišťovat účast pracovníků kanceláře na vzdělávacích aktivitách nezbytných pro realizaci SCLLD –
úkol stálý
c) průběžně zajišťovat realizaci probíhajících projektů MAP II – úkol stálý
d) průběžně zjišťovat žádost o platbu a zprávy o realizaci do ISKP dle harmonogramů projektů – úkol
stálý
e) zajistit podání změny členské základny – trvá
f) vypracovat úpravu finančního plánu – režie MAS s ohledem na prodloužení doby realizace
projektu do 31. 3. 2019
g) zajistit cenový marketing na všechny schválené propagační předměty

p. Dagmar Quiskové a Lukášovi Volnému:
h) zajistit finalizaci administrace dokumentace žadatelů u řídících orgánu z vyhlášených výzev OPZ a
PRV
i) zajistit nezbytné administrativní postupy, které jsou podkladem pro vyhlášení výzvy OPZ –
Podpora a rozvoj sociálního podnikání III
j) zajistit nezbytné administrativní postupy, které jsou podkladem pro vyhlášení výzev IROP - Sociální
bydlení, Infrastruktura sociálních služeb a Infrastruktura vzdělávání
p. Dagmar Quiskové a Radimu Lokočovi:
a) zajistit nezbytné administrativní postupy, které jsou podkladem pro vyhlášení výzev OPŽP - Tvorba
krajinných prvků v rámci ÚSES a Tvorba a obnova sídelní zeleně
p. Dagmar Quiskové a Josefu Teuerovi:
a) dokončit podání Žádosti o dotaci ve Výzvě 6 IROP – režie MAS při implementaci CLLD 2019 - 2023

Zapsala: Dagmar Quisková
Josef Teuer
předseda MAS

Petr Halfar
ověřovatel

Petr Kozák
ověřovatel

