Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013
Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen
z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny se zapojili nejen
členové organizace, ale aktivizace území proběhla napříč všemi regionálními sektory. Svou
nezastupitelnou úlohu sehráli naši partneři, kteří nám byli svými podněty, informacemi a
spolupráci nápomocni k naplňování metody Leader.
Naše organizace pracovala přes vyslané zástupce v Krajské sítí Místních akčních skupin
Moravskoslezského kraje i v Národní síti MAS ČR, rovněž v dalších organizacích pro
podporu udržitelného rozvoje venkova. Silným strategickým partnerem nejen naší organizace,
ale všech místních akčních skupin v kraji, byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Propagace a prezentace regionu byla postavena především na historické jednotě a tradicích
a zvycích hlučínského regionu. Tento motiv prezentace byl v souladu se stávající strategii a
výrazně se promítá i do strategie připravované. Tvorba nové strategie byla v roce 2013
podpořena komunitním plánováním, jejichž garanty se stali členové rozhodujících orgánů
Místní akční skupiny.
Všechny události, zápisy a dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách organizace.

Činnost a aktivity Místní akční skupiny Hlučínsko chronologicky:
Leden 2013
- Jednání Programového výboru: Členové Programového výboru se průběžně na
každém svém setkání zabývali agendou svázanou s realizací projektů osy IV.1.2
(změny a Žádosti o proplacení) a přípravou a organizací členské schůze.
- 17. 1. 2013 – Brno: Regiontour 2013. Prezentace přes NS MAS ČR a Sdružení obcí
Hlučínska
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-

28. 1. 2014 – Ostrava: Valná hromada Eroregionu Silesia. Účast na jednání.

-

31. 1. 2014 – Hradec Nad Moravicí: Valná hromada KS MAS ČR. Účastnili se
zástupci všech dvanácti krajských sdružení MAS Moravskoslezského kraje.

-

Probíhala příprava aktualizace SPL
Probíhala příprava aktualizace fichí

Únor 2013
-

Jednání Programového výboru (mimo pravidelné body jednání): Byla projednána a
schválena žádost o přijetí nového člena – Agrozea s.r.o. Bylo projednáno a schváleno
znění aktualizovaných fichí, včetně úpravy preferenčních kritérií ve fichi 1.
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-

Členská schůze proběhla 6. února v sále kulturní domu v Dolním Benešově. Na
členskou schůzi byli pozvání hosté – představitelé obcí hlučínského regionu, děkanátu
a všech spolupracujících organizací.

-

Dne 6. února proběhl v Dolním Benešově seminář na téma Po stopách práce a víry regionu

Hlučínska a Glubczycka.

-

-

14. února organizoval v Ostravě Úřad Regionální rady konferenci všech aktérů
Moravskoslezského kraje pod názvem: Příležitosti pro obce v programovacím období
strukturálních fondů EU 2014–2020. Účast dvou zástupců Místní akční skupiny
Hlučínsko.
28. února účast na společném jednání Spolku pro obnovu venkova obcí a místních
akčních skupin ve Skotnici, okres Nový Jičín.
Příprava znění Výzvy č. 5, aktualizace dokumentů pro administraci Žádostí
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Březen 2013
-

14. března. 2013 se konala ve Žluticích (Karlovarský kraj) Valná hromada Národní
sítě Místních akčních skupin ČR. Účast na jednání zástupců MAS Hlučínsko.

-

Jednání Programového výboru (mimo pravidelné body jednání): byla projednána
podaná zpráva o konané Valné hromadě NS MAS ČR; byl projednán a schválen text
Výzvy č. 5. Byla projednána a schválena účast na propagační ch akcí Leaderfest 2013
a Země živitelka 2013. Byly projednány a schváleny další postupy komunitního
plánování.

Duben 2013
-

1. dubna byla vyhlášená Výzva č. 5
8. dubna proběhlo školení žadatelů k Výzvě č. 5
V období od 22. do 29. dubna probíhal příjem Žádostí o dotaci
30. 4. účast na jednání krajské sítě MAS ČR Moravskoslezského kraje v Karlově

Květen 2013
-

Jednání Programového výboru (mimo pravidelné body jednání): projednání a
schválení alokace Výzvy č. 5 dle počtu přijatých Žádostí a dalších povinných
rozhodnutí dle SPL; přijetí souhlasného stanoviska obce Děhylov se zařazením území
do územní působnosti MAS Hlučínsko; projednávání výsledků komunitního
plánování.

4

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

-

-

-

13. května proběhlo ve Velkých Hošticích školení hodnotitelů pro hodnocení a výběr
Žádostí ve Výzvě č. 5
14. května se konalo v Bohuslavicích společné setkání představitelů obcí a měst
Hlučínska se zástupci podnikatelské a zemědělské veřejnosti z regionu Hlučínska.

21. a 22. května se sešla hodnotící a výběrová komise k hodnocení projektů ve V7zvě
č. 5. Komise si zvolila ze svého středu za předsedu pana Radima Lokoče. Nad
hodnocením a výběrem konali dohled členové Kontrolní a revizní komise.
24. května bylo slavnostně zpřístupněno obnovené veřejné prostranství v Oldřišově, které bylo
zrealizováno z programu rozvoje venkova, osa IV.1.2 - Leader. Na slavnostní akci byli
pozvaní zástupci naší organizace.

-

V průběhu měsíce května probíhala administrace Žádostí Výzvy č. 6
Průběžně bylo vedeno komunitní projednávání strategických dokumentů
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Červen 2013
- Z jednání Programové výboru: projednání a schválení vybraných Žádostí o dotaci – z
32 podaných Žádostí bylo podpořeno 18.; projednání výsledných komunitních
dokumentů sociální oblast; projednání a schválení žádosti o přijetí nového člena –
pana Jiřího Thiemela; příprava prezentace na Leaderfest 2013, příprava dožínkových
slavností.
- 13. června účast zástupců MAS Hlučínsko na jednání k 15.letému výročí Euroregionu
Silesia v Opavě.

-

Registrace vybraných projektů z Výzvy č. 5 na RO SZIF proběhla 19. června
Leaderfest 2013 se konal ve Velkém Meziříčí (MAS Most Vysočiny) ve dnech 20. –
21. června. Naše organizace spojila své síly s opavskými okresními kolegy – Místní
akční skupinou Opavsko a společně jsme prezentovali to nejlepší z našich regionů.
Z Hlučínska nemohly chybět naše „prajzké“ koláče. Dalšími zajímavostmi, kterými
jsme prezentovali region, bylo rohovské koleno, pivo Rohan, rukodělné výrobky
klientů Sociálně terapeutické díly Charity Hlučín a dekorační originální výrobky
z papíru.
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Červenec 2013
-

4. 7. účast na jednání krajské sítě MAS Moravskoslezského kraje v Raduni
Organizačně-technická příprava dožínkové dne – Podzimní regionální ochutnávání
v Bolaticích
Organizačně-technická příprava prezentace Země živitelka
Administrativní zajištění následné kontroly podaných Žádostí Výzvy č. 5

Srpen 2013
-

-

-

Z jednání Programové výboru: finální projednání Podzimní regionální ochutnávání,
které se konalo za přispění dotace Mze; upřesnění prezentace na akci Země živitelka;
potvrzení výběru auditorské společnosti; projednání a schválení návrhu prezentace
v knižní publikaci tvořenou z rozpočtu M|oravsko-slezského kraje; projednání a
schválení prezentačních a propagačních akcí v období do konce roku 2013.
23. 8. Účast zástupců MAS Hlučínsko na slavnostním otevření nové expozice ve
skanzenu v Bolaticích, jež byla vytvořena z Programu rozvoje venkova IV.1.2
24. 8. Spoluorganizace dožínkové dne – Podzimní regionální ochutnávání v Bolaticích
(Soutěž O zlatý koláč – II. ročník)

29. 8. 2013 – 3. 9. 2013 se MAS Hlučínsko zúčastnila výstavy Země Živitelka
2012v Českých Budějovicích. Letošní prezentace místních akčních skupina byla
v krajských sekcích. Naši prezentaci v rámci výstavní bloku MAS Moravskoslezského
kraje byla zajištěna regionálními produkty. Vedle koláčů (skvělých jako vždy od paní
Dostálové z Rohova) jsme prezentovali i další kulinářské výrobky našeho regionu –
pivo Rohan a pečené koleno od pana Komárka z Rohova, přípravky na pizzu a prajzký
chleba od f. Empresa z Dolního Benešova, domácí malinový džem z farmy Merry
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Berry, ruční výrobky z papíru od paní Mrovcové z Kobeřic a keramické skvosty
z Charity Hlučín.

Září 2013
-

13. – 15. 9. prezentace naší organizace na 18. Výstavě hroznů Slezska ve Velkých
Hošticích

-

18. – 20. 9. setkání členů Euroregionu Silesia v Szymocicích, Polsko
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- 5. 9. Účast na jednání krajské sítě MAS Moravskoslzeského kraje v Ostravě
22. 9. Prezentace hlučínského regionu na Festiwalu produktu lokalnego, pořádaného LGD
Wrota Wielkopolskie se sídlem v Baranowě. Místo konání Ustronie, Polsko. Díky partnerům,
kteří nám poskytli dostatek materiálů - Sdružení obcí Hlučínska a městu Opava – jsme mohli
propagovat náš kouzelný kout českého Slezska. Protože navštívené území je dále od českého
pohraničí a znalost českého jazyka je zde nevalná, velké poděkování patří našim partnerům,
kteří nám propagační produkty poskytli v polském jazyce. Můžeme, kromě poděkování ještě
tímto názorně ukázat metodu Leader v praxi – příklad partnerství a spolupráce. A zájem o
informace a materiály ze strany návštěvníků byl obrovský – bylo to poprvé na této akci, kdy
bylo možné seznámení se blíže s českým Slezskem.

-

Práce na knižní publikaci
Sběr a tvorba připomínek k výsledkům komunitního plánování

Říjen 2013

-

-

1. – 3. 10. Prezentace regionu a účast zástupců MAS Hlučínsko na celonárodní
konferenci Venkov 2013
6. 10 prezentace MAS Hlučínsko v Glubczycích na pozvání partnerské LGD při
příležitosti realizace projektu (regionální výrobky)
Z jednání Programového výboru: práce na strategii; vyhlášení soutěže o nejzajímavější
titul projektu; příprava naší organizace na povinnou standardizaci; příprava členské
schůze; příprava semináře; příprava návrhu etických kodexů, návrh na aktualizaci
jednacího řádu, návrh na aktualizaci Stanov; návrh tvorby nových webových stránek;
příprava propagačního materiálu – kalendáře 2014
19. – 20. 10. účast na projektu Městského domu kultury v Glubczycích – Dny českopolské kultury
30. 10. Účast zástupců MAS Hlučínsko na jednání krajské sítě CSV v Opavě
31. 10. Účast na jednání krajské sítě MAS Moravskoslezského kraje v Ostravě
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Listopad 2013
- 14. 11. Členská schůze v Hlučíně - Darkovičkách

-

14. 11. Konference formu workshopu na téma: Nadějné vyhlídky aneb jednání u
kulatého stolu
19. 11. Účast na konferenci v Ostravě – Operační program příhraniční spolupráce
24. 11. Prezentace na Dnech česko-polské kultury v Gblubczycích
28. 11. Účast na jednání krajské sítě MAS Moravskoslezského kraje v Ostravě

Prosinec 2013
-

byly dokončeny nástěnné kalendáře Místní akční skupiny Hlučínsko pro rok 2014
byla spuštěna nová verze webových stránek
v realizaci: plnění standardizace Místní akční skupiny Hlučínsko, tvorba strategických
materiálů, příprava na 20. Kolo Programu rozvoje venkova, příprava a návrh činností
na rok 2014

Místní akční skupina děkuje členům, zástupcům veřejné správy, farností neziskových
organizací, firem a všem obyvatelům území působnosti Místní akční skupiny Hlučínska za
aktivní činnost, podporu, propagaci a prezentaci.

Velké Hoštice, květen 2014
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