Místní akční skupina Hlučínsko

Zpráva o činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko za rok 2014
Rok 2014 byl především rokem tvorby strategického dokumentu, jež bude provázet naší
organizaci až do roku 2022. První materiály pro Komunitně vytvořenou strategii, nazvanou
anglickou zkratkou CLLD, začaly být sbírány již v roce 2013. V dubnu 2014 byl sestaven tým pro
vytvoření strategického dokumentu v souladu s předepsaným vzorem a v období duben až
srpen vznikla první část Komunitně vedené strategie. Tato byla zveřejněna pro připomínkování
nejen členy, ale také širokou veřejností a všemi aktéry, kteří působí na území Místní akční
skupiny Hlučínsko.
Pro dočerpání finančních prostředků byla v únoru vyhlášená 6. Výzva, která byla cíleně
zaměřena pouze na fichi 8 – Přy zabavě i v roboče dokupy, což odpovídalo podopatření III.2.1.2
– Občanské vybavení a služby. Kromě vyhlášené výzvy byly finanční prostředky pro dočerpání
alokované částky využity pro propagaci a prezentaci území Hlučínska, a to jak vně regionu, tak
aktivity směřovaly i dovnitř území.
Místní akční skupina Hlučínsko prostřednictvím svých zástupců úzce spolupracovala
s Krajskou sítí MAS Moravskoslezského kraje, s Národní sítí MAS ČR a především spolupráce
byla vedena po vnitřních liniích se Sdružením obcí Hlučínska, s Euroregionem Silesia a
s realizačními týmy projektu Meziobecní spolupráce pro území Hlučínsko východ a Hlučínsko
západ. Spolupráce na bází metody Leader byla aktivně provozována v souladu s dokončujícím
Strategickým plánem Leader rovněž s partnery sousedních příhraničních regionů z území
Opolského vojvodství – Lokalna grupa dzialania Plaskowyž Dobrej Ziemi a z území Slezského
vojvodství – Lokalna grupa dzialania Morawskie Wrota. Mezinárodním partnerem se stala také
další polská Lokalna grupa dzialania – Wrota Wielkopolskie z Velkopolského (Poznaňského)
vojvodství.
Všechny informace o dění, stejně jako aktuality, zápisy a dokumenty byly zveřejňovány na
webových stránkách organizace a na sociální síti facebook.
http://www.mashlucinsko.cz/
https://www.facebook.com/MASHlucinsko
Aktivně se scházel na svých jednáních Programový výbor, který je řídícím orgánem Místní
akční skupiny. Ve výčtu tato jednání nebudou zahrnuta s ohledem na jejich velký počet.
Všechny zápisy z jednání řídícího orgánu jsou k dispozici na webových stránkách. Programový
výbor v souladu se Stanovami určil zájmové skupiny pro rozdělení členské základy. Dosavadní
členové byli rozděleni podle hlavního zájmu své činnosti do 4 zájmových skupin – veřejnost,
zemědělství, církve a sociální oblast a volnočasové aktivity.
Ke dni 18. 3. 2015 je počet členů celkem 60 – veřejnost 29 (48,3%), zemědělství 23 (38,3%),
církve a sociální oblast 6 (8,3%), volnočasové aktivity 3 (5,1%).
Výčet všech činností kanceláře MAS Hlučínsko je uveden v Monitorovacích zprávách, které
jsou zveřejněny na webových stránkách.
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Činnost a aktivity Místní akční skupiny Hlučínsko:
Leden – Duben 2014
- 16. 1. 2014 – Brno: Regiontour 2014. Prezentace přes NS MAS ČR a Sdružení obcí
Hlučínska, tématická exkurze na území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

-

24. 1. 2014 – účast na jednání VH Euroregionu Silesia, konanou v Novém Jičíně.
23. 1. 2014 – účast na jednání KS NAS MAS ČR Ms kraje.
12. – 13. 3 2014 - účast na VH NS MAS ČR, Týnec nad Sázavou
27. 3. 2014 - prezentace na Regiontour Katovice (ve spolupráci s SOH)
12. 4. 2014 - prezentace v Historickém muzeu, Praha (ve spolupráci s SOH)
 Technická a organizační příprava členské schůze (včetně přípravy monitoringu za rok
2013)
 Probíhala příprava pro vyhlášení Výzvy č. 6
 Probíhala aktualizace fichí
 Spolupráce s partnerskými LGD na rozvoji společenského života příhraničních
regionů
 Spolupráce s SOH na rozvoji regionu
 Příprava projektu OTPT
 Naplňování podmínek standardizace
 Vyhlášení a realizace dotačního auditu
 Vyhodnocení soutěže o nejzajímavější titul projektu

Květen - Srpen 2014
- 12. 5. 2014 - organizace Členské schůze MAS, Bolatice
- 22. – 23. 5. 2014 - účast na školení k CLLD a standardizaci, Luhačovice
- 21. 6. 2014 - účast na oslavách 780 let obce Oldřišov, Oldřišov
- 3. 7. 2014 - účast na vernisáži Hlučínsko očima fotografů a malířů, Kravaře
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-

13. 7. 2014 - příprava, organizace a zajištění prezentace MAS Hlučínsko – Festival kultury
a regionálních produktů, Hlučín

-

23. – 24. 8. 2014 - příprava, organizace a zjištění návštěvy 2 MAS z Polska, Hať

-

30. 8. – 2. 9. 2014 - účast na výstavě Země živitelka, České Budějovice
28. 5., 21. 8. 2014 - účast na jednání KS MAS ČR MS kraje, Ostrava,
 Zajištění realizace projektu OPTP
 Spolupráce s MOS Hlučínsko východ a MOS Hlučínsko západ při zajišťování potřeb
pro období 20104 - 2020
 Účast na studijní cestě (zahraniční komunikace – Euro institut), Kehl – 25. – 28. 6.
2014(pozvánka Euroregionu Silesia)
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Září - Prosinec 2014
-

13. 9. 2014 - spoluorganizace a účast na regionálních dožinkách, Otice
14. 9. 2014 - účast na dožínkách Velké Hoštice – 14. 9. 2014, Velké Hoštice
21. 9. 2014 - účast na Festivalu regionálních produktů – 21. 9. 2014, Ustronie, Polsko
15. – 17. 10 2014 - účast na konference Venkov 2014, Konstantinovy Lázně
21. 10. 2014 - Účast na konferenci NS MAS: Komunitní společenství cesta ke vzdělání,
Lhota u Opavy
3. 11. 2014 - účast na akce Modlitba za venkov, Praha
14. 11. 2014 - účast na konferenci MAS a spolupráce v česko-polském příhraničí, Město
Albrechtice
20. 11. 2014 - příprava a organizace Členské schůze MAS, Rohov
27. – 28. 11 2014 - příprava a organizace tématické exkurze: Příklady dobré praxe –
území MAS Ostrožsko a Horňácko
9. 12. 2014 - účast na školení NS MAS: Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních
politik – 9. 12. 2014, Ostrava
 Příprava, organizace a zajištění prezentace MAS Hlučínsko – 24 akcí na celém území
MAS Hlučínska při příležitosti místních kulturních a společenských akcích – listopad,
prosinec 2014
 Účast na vzdělávacím kurzu: Strategie MAS (Profaktum) – říjen, listopad 2014,
Ostrava
 Příprava a zajištění prezentačních materiálů MAS Hlučínsko – komiks a film
(monitoring období 2007- 2013)
 21. 10., 27. 11. 2014 - účast na jednání KS MAS ČR MS kraje, Ostrava
 Příprava projektu spolupráce IV.2.1. (MAS MS kraje)
 Vyúčtování projektu OPTP
 Spolupráce s MOS Hlučínsko východ a MOS Hlučínsko západ při zajišťování potřeb
pro období 20104 – 2020
 Organizace a účast na komunitním projednávání CLLD MAS Hlučínsko
 Naplňování podmínek standardizace pro období 2014 -2020
 Účast na jednáních TO Opavské Slezsko – 6. 10. 2014, Raduň; 10. 11. 2014, Opava

Místní akční skupina děkuje členům, zástupcům veřejné správy, farností neziskových
organizací, firem a všem obyvatelům území působnosti Místní akční skupiny Hlučínska za aktivní
účast při naplňování plánů a vizí, za činnost při podpoře, propagaci a prezentaci MAS Hlučínska
a celého hlučínského regionu.
Za Místní akční skupinu Hlučínsko Ing. Josef Teuer, předseda
Velké Hoštice, březen 2015

