
Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko o.s. za rok 2008 – ČLE�SKÁ SCHŮZE – 24.2.2009 

 

     Vážení členové, dovoluji si Vás seznámit se zprávou o činnosti naší MAS za rok 2008. 

Činnost MAS Hlučínsko o.s. zajišťoval především Programový výbor (PV). Mimo PV zasedaly 
rovněž komise pro SPL, administrativní komise a 2x byla svolána členská schůze MAS Hlučínsko o.s.. 

PV zasedal celkem čtyřikrát. Jednalo se o termíny : 

12.2.2008 – bylo projednáváno financování MAS na rok 2008, projednával se postup prací na 
Strategickém plánu Leader SPL. 

23.6.2008 – PV projednával úpravu počtu členů výběrové a hodnotící komise PV a dále pak rezignaci 
ING. Petry Gallusové (Hřebčín Albertovec) 

21.10.2008 – byla projednávána finální úprava SPL a oficiální žádost o dotaci na realizaci SPL, která 
měla být na SZIF podána dne 22.10.2008. PV se rovněž zabýval přípravou členské schůze a dále pak 
přípravou  presentace na konferenci Euroregionu Silesia u příležitosti 10.- letého výročí vzniku ER 
Silesia. 

10.12.2008 – PV připravoval návrhy na vyhlášení mikroprojektů v rámci MAS Hlučínsko o.s., dále se 
projednával plán práce na rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2009. 

Jak již bylo výše uvedeno, v roce 2008 byla také svolána členská schůze : 

4.3.2008 – členové MAS Hlučínska o.s. projednávalo zprávu o činnosti MAS Hlučínsko o.s. za rok 
2007, plán práce na rok 2008 a rovněž rozpočet na rok 2008. 

15.7.2008 – tohoto jednání se zúčastnily zástupkyně polské LGD Plaskowycz dobrej zemi z Kietrze. 
Na této členské schůzi byly schváleny úpravy stanov MAS Hlučínsko o.s., schválení Ing. Josefa Hájka 
ml. za nového člena Kontrolní a revizní komise MAS a zároveň byl doplněn počet členů hodnotící a 
výběrové komise. Projednávaly se rovněž připomínky ke SPL, které byly zapracovány, a následně byl 
SPL schválen. Členové MAS Hlučínsko o.s. také na doporučení PV schválili dohodu o spolupráci 
mezi MAS Hlučínsko o.s. a LGD Plaskowycz dobrej zemi. 

 

V rámci činnosti MAS Hlučínsko o.s. zasedala také administrativní komise a to dne 22.1.2008 a 
30.1.2008, která projednávala především skladbu SPL a nezbytné úpravy fichí ve SPL.   

  

Z další činnosti :  

Největší úspěch spatřujeme v tom, že jsme začali fungovat jako plnohodnotná organizace, která má 
svůj systém a řád. Jsme sice pořád ještě na začátku toho, co jsme si vytyčili v našem Strategickém 
plánu, nicméně odezva ze stran většiny starostů našeho regionu a dalších organizací, kteří s námi 
komunikují  svědčí o tom, že jsme se vydali správnou cestou.  

A nyní ve zkratce chronologický výčet dalších aktivit: 



- v dubnu se podařila zařídit kancelář naší MAS v objektu Hoštické a.s. s plnohodnotným 
vybavením 

- v květnu jsme dokončili základní aktualizaci Územní rozvojové strategie našeho regionu ve 
spolupráci s firmou R-PIC. Strategii jsme předali oběma mikroregionům a Sdružení obcí 
Hlučínska k dokončení implementace strategie. 

- v červenci na naši členské schůzi jsme dovršili jednání o spolupráci s partnerskou MAS. Jak je 
Vám známo, vybrali jsme si  polskou LGD Plaskowycz dobrej ziemi a jednání přímo 
k dohodě probíhala několik měsíců. Vše vyústilo podepsáním Dohody o spolupráci. 

- od srpna začalo společné plánování spolupráce s LGD 

- v září byl dokončen Strategický plán LEADER. Jeho dokončení předcházelo 9 měsíců 
usilovné práce všech členů naší MAS i jednotlivých komisí. Ve Strategickém plánu jsme si za 
pomocí nejen členů, ale i odezvy řady občanů vytyčili základní cíle naší práce do roku 2013. 
V budoucnosti už nás čeká vyhodnocování plnění plánů a případné upřesňování strategie 
rozvoje našeho území.  

- v září byl rovněž dokončen manuál administrativních postupů při plnění Strategického plánu 
LEADER a Archivační řád naší organizace. 

- v září jsme se poprvé veřejně prezentovali. Díky pozvání organizaci Zahrádkářů Velké Hoštice 
na jejich už velmi známé Slezské výstavě vína jsme návštěvníkům mohli přiblížit už reálné 
plány pro trvale udržitelný rozvoj našeho regionu a náš podíl účasti. 

- v září se v  Dzieržyslawi  konalo setkání členů LGD Plaskowycz dobrej ziemi a my jsme byli 
pozváni. Dostali jsme prostor pro představení naši MAS, našich plánů a ve společné diskusi 
již padaly první návrhy na společné aktivity. 

- v září jsme podali žádost o spolufinancování projektu z Regionální operačního programu 
přeshraniční spolupráce. Projekt je jednostranný, žadatelem je naše MAS a partnerem naše 
polská spolupracující LGD. Každým dnem očekáváme rozhodnutí Euroregionu Silesia o 
výsledku přiznání nebo nepřiznání finanční dotace. 

- v říjnu jsme podali na SZIF Žádost o realizaci Strategického plánu LEADER. V těchto dnech 
jsme dostali žádost o doplnění, včera již byly požadované dokumenty vyhotoveny a zaslány 
do Prahy.  

- v říjnu jsme byli osloveni Eurioregionem Silesia se žádosti o společnou prezentaci s polským 
partnerem na jejich  konferenci k 10.letému výročí od založení Euroregionu Silesia.  

- v listopadu proběhla společná jednání a příprava prezentace s polskou LGD. Rovněž byly 
v tomto měsíci vyhotoveny propagační materiály na konferenci, které obdrželi všichni 
účastníci. 28. listopadu jsme se zúčastnili této konference a díky přednesené prezentaci jsme 
navázali další kontakty a hlavně vzbudili zájem všech účastníků o naši problematiku. 

- V prosince jsme obdrželi zprávu, že naše projektová žádost z ROP příhraniční spolupráce byla 
schválena. 



- v průběhu celého roku byly pravidelně aktualizovány naše webové stránky. Zde jsou ke 
stažení různé dokumenty, náš Strategický plán LEADER, k dispozici je i fotogalérie, která 
přibližuje život a činnost naší MAS. 

 

Veškeré zápisy z jednání PV, komisí či členských schůzí je zveřejněn na webové stránce MAS 
Hlučínsko o.s. (www.mashlucinsko.cz) . 

 

 

Zprávu vypracovali dne 24.2.2009: D.Quisková a Daniel Procházka 


