
 

   
 

 
Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo  

dne 11. 10. 2019 od 1000 hod. ve Velkých Hošticích 
 
Přítomní: 
PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Ludmila Domonkosová, Daniel Procházka, později Petr 
Kozák 
Omluveni: Libor Ziegl, Ludmila Domonkosová 
MAS: pp. Dagmar Quisková, Lukáš Volný 
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 projektu k realizace OPZ na základě návrhu Hodnotící a výběrové komise 
3. CLLD – aktuální stav realizace a projednání znění dodatku pro změnu CLLD v PRV  
4. CLLD – projekt Spolupráce Rok na vsi a EPOCA 
5. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty) 
6. Organizační záležitosti  
7. Diskuze  
 Členové programového výboru schválili program jednání. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
p. Josef Teuer: 
Na funkci zapisovatele navrhuje p. Dagmar Quiskovou a ověřovatele zápisu pp. Daniela Procházku a 
Petra Halfar. 
Zapisovatel i ověřovatelé s navržením souhlasí. 
Programový výbor schválil předložené návrhy. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

1) Kontrola úkolů z minulého jednání PV 
p. Dagmar Quisková: 
a) zajistit návrh změn pro přealokování financí v IROP – zůstatkové a nevyčerpané finance 

přesunout do Kvalitní podmínky pro vzdělávání (IROP výzva 68) – po konzultaci sRO (MMR) lze 
změny v alokacích IROP provést i v roce 2020. Změny budou proto provedeny po ukončení 
vyhlášených výzev IROP. 

b) zajistit provedení návrhu na změnu v alokaci PRV a doplnění CLLD včetně indikátorů  o člíánek 20 
– splněno 

c) zajistit podklady pro výrobu kalendářů - splněno 
d) zajistit návrhy propagačních předmětů - trvá 
p.Josefovi Teuerovi: 
p)   provedení podpisu Dohody projektu Spolupráci - splněno 
PV bere na vědomí splnění úkolu z minulého jednání. 
 

2. CLLD – výběr projektu k realizaci z výzvy č. 889 OPZ na základě návrhu Hodnotící a výběrové 
komise 

p. Josef Teuer: 
Předložil výsledky výběrové a hodnotící komise k finálnímu schválení realizace žádosti OPZ, výzva č. 
889. 



 

   
 

 

Projekt č. 
Název 

projektu 
Název žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Výsledek 
věcného 

hodnocení 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015360 

Poradenství 
a podpora 
rodinám a 

jednotlivcům 
Hlučínska 

EUROTOPIA.CZ, 
o.p.s. 

92,50 
1 400 

328,75 

Žádost o 
podporu 

doporučena 
k 

financování 
s výhradou 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015331 
Nová šance 
pro mladé 

Elim Opava, 
o.p.s. 

86,25 
1 646 

875,00 

Žádost o 
podporu 

doporučena 
k 

financování 
s výhradou 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015259 

Sociálně 
terapeutická 

dílna 
Kometa 

DomA - domácí 
asistence 

57,50 
4 014 

100,00 

Žádost o 
podporu 
zařazena 

mezi 
náhradní 
projekty 

(zásobník) 

 
Alokovaná částka OPZ Výzva č. 889 – Rozvoj a modernizace sociálních služeb III: 4 193 900,- Kč 
Celková výše vybraných projektů: 3 047 203,75 Kč 
Celková výše náhradních projektů: 4 014 000,- Kč        
Předběžný zůstatek alokace z vybraných projektů (může být navýšeno po splnění výhrad vybranžch 
žádostí): 1 146 696,25 Kč  
Programový výbor doporučil k financování dvě Žádosti o dotaci vzhledem k alokované částce. Oba 
podpořené projekty jsou s výhradou a tyto budou sděleny žadatelům přes MS 2014+. Jeden projekty 
byl potvrzen jako náhradní projekt.  
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

3.  CLLD – aktuální stav realizace 
Předseda p. Josef Teuer předal slovo pp.  Dagmar Quiskové a Lukáši Volnému:   
IROP – jsou vyhlášeny 3 výzvy 9, 10 a 11 (Cyklostezky, Bezpečnost dopravy a Infrastruktura sociálních 
služeb). Datu vyhlášení od 7. 10, ukončení 6. 12. 2019. K vyhlášeným výzvám budou pořádány 
semináře. 
PV bere na vědomí vyhlášení výzev IROP 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit semináře pro žadatele k výzvám IROP.  
 
 
 



 

   
 

PRV – členům PV byl zaslán návrh úpravy CLLD ke článku 20 včetně úprav finanční alokace.  
Programový výbor schválil předložený dodatek CLLD k PRV včetně úpravy alokace. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit konzultaci s ŘO a následné provedení změn přes MS 2014+.  
 
OPŽP – stále probíhá kontrola přijatelnosti a OS u předložených žádostí o dotaci (3). 
 PV bere na vědomí stav administrace OPŽP. 
 

4. CLLD – projekty Spolupráce 
Předseda p. Josef Teuer předal slovo p.Dagmar Quiskové:   
Projekt Spolupráce „Rok na vsi“ probíhá. V současnosti byla uskutečněna 1. akce na území ČR. Zájem 
je, účastníků bylo dostatek. Je domluvena konzultace účetních dokumentů k budoucí ŽoP, aby se 
předešlo případným nesrovnalostem při vlastním podání ŽoP. 
PV bere na vědomí informace související s projektem Spolupráce „Rok na vsi“ 
Předseda p. Josef Teuer: 
 Polská LGD Morawskie Wrota se obrátily na naší Mas s nabídkou o zapojení do projektu Spolupláce 
EPOCA. Jedná se projekt se dvěma polskými LGS a dvěma rumunskými MAS. Tématem je životní 
prostření, eroze, sucho a odpady. Téma bylo předběžně konzultováno s CP SZIF, které téma schválilo. 
Přepokládané výdaje do 210 000,- (dotace 90%). – semináře a krátké filmové spoty. Komunikační 
jazyk angličtina. 
Programový výbor schválil zapojení do projektu Spolupráce EPOCA do výši 210 000,- 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
PV ukládá Dagmar Quiskové zajistit dokumentaci dle pravidle 19.3.1 k předložení projektu Spolupráce 
EPOCA na ŘO k připomínkám.  

 
5. Aktivity MAS Hlučínsko z.s. (animace, projekty) 

Předseda p. Josef Teuer předal slovo p.Dagmar Quiskové:   
a) MAP II Hlučínsko východ a MAP II Hlučínsko západ 
- projekty jsou v realizaci, nyní již probíhají implementační aktivity 
- dochází k řádnému čerpání financí, které jsou u tohoto projektu ex-ante. Čerpání je v souladu 
s předloženými a schválenými aktivitami obou projektů. 
PV bere na vědomí informace o současné situaci projektů MAP II. 
b) Animace škol – probíhá dle potřeb.  
PV bere na vědomí informace o animaci škol v regionu. 
c) Eduzměna, nadační fond -  15. 9. 2019 proběhlo první pracovní jednání se zástupci n.f. 

Eduzmněna. Do konce roku bude znám příjemce jejich podpory (jedná se o podporu regionálního 
školství. Za region Hlučínsko se zúčastňují starostové ORP Kravaře a Hlučín + zástupce MAS.  

PV bere na vědomí informace o nadačním fondu Eduzměna. 
 
6) Organizační záležitosti 
Bez diskuzního příspěvku 
 
7) Diskuze 
Bez diskuzního příspěvku 
 
Závěr: 
Programový výbor schvaluje:  
a) program jednání 
b) návrhy na zapisovatele i ověřovatele 



 

   
 

c) vybrané 2 žadatele s výhradami a náhradníka ve výzvě OPZ č. 889 
d) předložený dodatek k CLLD v PRV včetně změny finanční alokace 
e) zapojení do projektu Spolupráce EPOCA do výše 210 000,- 
Programový výbor bere na vědomí:  
a) plnění úkolů z minulého PV 
b) informace o vyhlášení výzev IROP č, 9, 10. 11 
c) stav administrace OPŽP 
d) informace o současné situaci projektů MAP II 
e) informace o animaci škol v regionu 
f) informace o jednání s nadačním fondu Eduzměna 
Programový výbor ukládá: 
p. Dagmar Quiskové: 
ÚKOLY STÁLÉ 
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 
ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ 
f) zajistit konzultaci dodatku CLLD v PRV u ŘO a následně předložení změny přes MS 2014+.  
g) zajistit dokumentaci projektu EPOCA dle Pravidel 19.3.1 a předložit vše ke konzultaci ŘO (CP SZIF) 
h) zajistit semináře pro žadatele k výzvám IROP č. 9,10 a 11 
 
 
Zapsala: Dagmar Quisková 
 
   Josef Teuer                                              Daniel Procházka                                 Petr Halfar 
   předseda MAS ověřovatel                           ověřovatel 


