Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2009
Uplynulý rok byl pro naše občanské sdružení MAS Hlučínsko naplněn řadou aktivit a nových
příležitostí. Velkou zásluhu na organizaci a bezproblémovém fungování našeho sdružení má
Programový výbor. Kromě pravidelných jednání se scházel také operativně, když bylo
potřeba vyřešit některé urgentní záležitosti. K bezkonfliktní činnosti rovněž přispěla aktivita
kontrolní a revizní komise, jež se přímo účastnila všech dění jako pozorovatelé.
K novinkám nedošlo pouze uvnitř naší organizace, ale naše aktivita byla ovlivněna i
různými skutečnostmi, které se seběhly vně. Jen v krátkosti – byl ukončen výběr Místních
akčních skupin v 2. kole pro přiznání dotace z Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader.
Nad rámec vybraných skupin byly vybrány další MASky pro přiznání dotace v tzv. režimu
32+. Došlo k ustavení krajské sítě MAS a v našem regionu proběhlo mezinárodní setkání
místních akčních skupin (LAG-local action group), jež pořádalo MAS Opavsko a účastníci
měli možnost poznat náš region díky exkurzi po nejzajímavějších místech.
Naše činnosti Vám přiblížíme podrobněji a chronologicky:

Leden 2009
-

Programový výbor se intenzivně zabýval přípravou k vyhlášení mikroprojektů
financovaných z vlastních zdrojů Hlavní úlohou mikroprojektů bylo jednak dostat do
podvědomí obyvatel Hlučínska existenci naší organizace a neméně důležitým
impulsem pro vyhlášení mikroprojektů bylo prověření celého týmu pro připravenost
realizace Strategického plánu LEADER z Programu rozvoje venkova.

-

v tomto měsíci začala realizace projektu z Operačního programu přeshraniční
spolupráce spolu s naším polským partnerem LGD Plaskowycz dobrej ziemi. Za účasti
předsedkyně LGD paní Danuty Świec byl upřesněn harmonogram a rozvrženy
základní úlohy v jednotlivých aktivitách.
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Únor 2009
-

v únoru se již naplno rozběhla aktivita s mikroprojekty. Byl dokončen příjem žádostí
od individuálních žadatelů, proběhla administrativní kontrola žádostí a na základě
zkušeností z této administrace byl upřesněn manuál MAS Hlučínska pro realizaci
Strategického plánu LEADER, především jeho část týkající se příjmu a vlastní
administrace Žádostí o dotaci.

-

Programový výbor připravil členskou schůzi, která proběhla 24. února na zámku
v Kravařích. Na členskou schůzi byli rovněž pozvání jako hosté naši polští partneři.

Březen 2009
-

svůj první křest ohněm si prožili členové Hodnotící a výběrové komise. Otestovali si
v reálu hodnocení a výběr vhodných mikroprojektů podle daných kritérií. Kromě
vzájemného seznámení si členové komise ujasňovali své názory a postoje
k hodnocení. Jak se později ukázalo, tato jejich první schůzka měla velkou zásluhu na
výborně odvedené práci v podzimních měsících loňského roku při hodnocení Žádostí
z Programu rozvoje venkova

-

rovněž postoj Programového výboru k vyhodnocení a schválení vybraných
mikroprojektů prověřil operativnost a informovanost členů výboru k dané
problematice. V konečné podobě byly schváleny pro financování 3 Žádosti:

1. Charita Hlučín - Kognitivně-behaviorální terapie jako klíč k úspěšné terapii
2. Monika Mikušová - Spolupráce jako nástroj porozumění a integrace
3. ZO ČSCH - Klubová výstava kanárů a exot. ptactva
-

naplno probíhala příprava k realizaci první aktivity z Operačního programu příhraniční
spolupráce, který byl financován přes Euroregion Silesia a nesl název Spolupráce
MAS a LGS ve Slezsku
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-

25. března proběhla 1. aktivita projektu Spolupráce MAS a LGD ve Slezsku. V Buly
aréně Kravařích se setkala podnikatelská veřejnost se zástupci institucí
Moravskoslezského kraje a důstojnost setkání obohatila i přítomnost krajského
hejtmana pana Palase. Naše MAS i LGD se prezentovaly na tomto setkání nejen
veřejným vystoupením, ale zástupci polského partnera nabídli v ochutnávce i polské
speciality.

Duben 2009
-

aktivně probíhala příprava 2. aktivity projektu Euroregionu Silesia

-

a 22. dubna proběhla 2. aktivita v polské DzierŜysławi. Průběh této aktivity byl
podobný aktivitě v Kravařích – setkání polských podnikatelů z Glubczycka se zástupci
institucí glubczyckého okresu a opolského vojevodství. Naše MAS i LGD přednesla
společnou prezentaci i nastínila budoucí možné společné cíle. Důležitou informací pro
naš podnikatele je to, že polští sousedé projevili obrovský zájem o navazování
partnerství a spolupráce.
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-

koncem dubna se rozjížděla příprava 3. akce projektu Spolupráce MAS a LGD ve
Slezsku, kterým byla výjezdní poznávací exkurze na území MAS Rýmařovsko.

Květen 2009
-

Programový výbor obdržel informaci o kladném výběru naší organizace pro realizaci
Strategického pláni LEADER z Programu rozvoje venkova, osa IV.

-

26. května byla realizována 3. akce našeho projektu Spolupráce MAS a LGD ve
Slezsku, kterou bylo výjezdní poznávání a čerpání zkušeností s programem LEADER
+ a jeho uvádění do praxe na území MAS Rýmařovsko. Součástí cyklu přednášek byla
i informace o česko-polské spolupráci v teritoriu Euroregionu Praděd.

Červen 2009
-

Programový výbor se sešel aktuálně dne 8. června k projednání spoluúčasti na
pořádání exkurze v rámci mezinárodního setkání LAG (mezinárodní označení MAS) –
LEADERfest. Organizátorem LEADERfestu bylo MAS Opavsko a jejich záměrem
bylo uspořádat jednodenní poznávací výlety na území MAS Moravskoslezského kraje.
Výsledkem realizace exkurze na území MAS Hlučínsko, i přes nepřízeň počasí, byla
celková spokojenost návštěvníků. A zde musíme poděkovat všem, kdo se na této
aktivitě podíleli. Starostům navštívených obcí, kteří se návštěvníkům osobně věnovali
a dodali celé akci důstojný průběh a podnikatelům, jejichž služeb jsme využili, a kteří
nabídli to nejlepší, ze svých výrobků a jimi podtrhli nezapomenutelnost prožitku.
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-

zástupci Programového výboru se v tomto měsíci zúčastňovali informačních akci
pořádaných Ministerstvem zemědělství v Praze, které se vztahovali k podpisu Dohody
a vlastnímu čerpání dotací pro realizaci Strategického plánu LEADER.

-

do pracovního poměru byl přijat manažer MAS Hlučínsko. Přijetím manažera byl
splněn jeden za základních požadavků pro čerpání dotace z Programu rozvoje
venkova.

-

k závěrečnému vyhodnocení 2 mikroprojektů se sešla Hodnotící a výběrová komise.
Třetí projekt se měl uskutečnit v průběhu měsíce října, avšak žadatel se nedostavil
k podpisu Dohody a tím nedošlo k čerpání určené finanční částky.

Červenec 2009
-

v červenci se Programový výbor plně zapojil do aktivit související s naším kladným
výběrem z Programu rozvoje venkova. Projednal a zaujal stanovisko k systému
čerpání financí u skupiny 32+, jejíž jsme byli členem.

-

vytvořil plán čerpání dotací režijních nákladů v ose IV., opatření I.I.

-

projednal a schválil výběr fichí pro naše 1. kolo čerpání dotací a jejich úpravu
vzhledem k výši dotace

-

začala příprava pro poslední aktivitu projektu z Euroreginu Silesia ve spolupráci
s Charitou Hlučín.

Srpen 2009
-

jedním z nejvýznamnějších počinů roku 2009 bylo podepsání Dohody o poskytnutí
dotace z programu venkova dne 13. srpna. Tento podpis uvedl v život realizaci našeho
Strategického plánu LEADER, který pod názvem Od pruské minulosti k evropské
budoucnosti, má zajišťovat rozvoj regionu Hlučínska v následujících letech.

-

Programový výbor se podílel na vytvoření Výzvy č. 1, která byla ihned předložena ke
schválení na CP SZIF (centrální pracoviště SZIF) v Praze. Již 17. srpna byla tato
Výzva vyhlášena pro náš hlučínský region.

-

protože poměrně pozdní podpis Dohody částečně znemožnil dodržování plánovaných
termínů od přijetí až po jednání Hodnotící a výběrové komise, Programový výbor
přijal plán postupů od vyhlášení Výzvy až po hodnocení Žádostí.

-

Programový výbor dokončil proces jednání o schválení čerpání financí mikroprojektů.
Oba mikroprojekty, které proběhly, byly v konečné fázi, na návrh hodnotící a
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výběrové komise, sankciovány pro nedodržení stanovené publicity, která byla součástí
obecných podmínek.
-

finišovala příprava poslední aktivity projektu Spolupráce MAS a LGD ve Slezsku

Září 2009
-

od 15. září probíhal nábor Žádostí z Programu rozvoje venkova, osa IV., opatření 1.2.
Nábor skončil dne 30. září a ihned se sešel Programový výbor, aby se seznámil se
zaevidovanými Žádostmi. Zároveň určil členy Hodnotící a výběrové komise pro toto
kolo Výzvy. Programový výbor se rozhodl pověřit všechny členy komise pro
hodnocení a výběr Žádosti.

-

v druhé polovině září proběhlo školení členů Hodnotící a výběrové komise. Školení se
neúčastnil jeden člen za veřejný sektor Hlučínsko východ, který se v průběhu roku
odstěhoval mimo region.

-

Programový výbor se rovněž vyjadřoval v rámci celorepublikové diskuze
k monitorovacím indikátorům Strategických plánů a jejich plnění.

-

bylo provedeno první proúčtování režijních nákladů za I. a II. etapu roku 2009 a
podána Žádost o proplacení na RO SZIF v Opavě.

-

13. září proběhla poslední aktivita projektu Spolupráce MAS a LGD ve Slezsku.
Aktivita byla nazvána Den máku a spolu s naší polskou partnerskou LGD jsme se
účastnili jako spoluorganizátoři okresních glubčických dožínek, které se konaly
v Baborowě. Charita Hlučín jako hlavní designér výzdoby náměstí se také podílela na
prezentaci obou našich místních akčních skupin (MAS a LGD).
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Říjen 2009
-

k hodnocení a výběru Žádostí se sešli členové Hodnotící a výběrové komisi 15. října
v Kravařích. Pod vedením předsedkyně komise paní Kateřině Kasparové a díky
předchozí zkušenosti z hodnocení mikroprojektů odvedli profesionální práci.

-

Programový výbor na svém jednání dne 21. 10. jednotlivá rozhodnutí Hodnotící a
výběrové komise projednal a schválil.

-

poté byly hodnocené a vybrané Žádosti pro dotaci z Programu rozvoje venkova osa
IV., opatření 1.2. ve stanoveném termínu předloženy ke kontrole a následnému
vyhodnocení na RO SZIF v Opavě. Aktuální stav Žádostí – nyní, po opravě drobných
formálních nedostatků, všichni žadatelé čekají na finální vyjádření SZIF. Podle
vyjádření SZIF je podpis Dohody o poskytnutí Dotace naplánován v průběhu měsíce
dubna 2010.

-

bylo provedeno vyúčtování projektu Spolupráce MAS a LGD ve Slezsku
z Euroregionu Silesia, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EFRD) a byla podána Žádost o proplacení.

Listopad 2009
-

byly zpracovány návrhy změny pro fiche 1 – 7. Tyto fiche budou vyhlášeny (mimo
fiche č. 2) v roce 2010. Programový výbor navrhl změny ve výši čerpání.

-

sešli se členové Hodnotící a výběrové komise k posouzení hodnotících kritérií ve
Ficích, a to těch, které jsou stanové MAS. Na základě jejich návrhů a jednání byly
navrženy změny v hodnocení, které byly předloženy k projednání Programovému
výboru a k vyslovení finálního stanoviska k předkládaným změnám.

-

koncem listopadu nám byla oznámena výše čerpání dotace na rok 2010 na realizaci
Strategického plánu LEADER z Programu rozvoje venkova.

-

byl zpracován plán rozpočtu na rok 2010, především plán čerpání režijních výdajů
z dotace Programu venkova, osa IV,. opatření 1.1.

Prosinec 2009
-

na svém posledním jednání roku 2009 Programový výbor projednal a schválil plán
rozpočtu na rok 2010 včetně rozpočtu režijních výdajů podle jednotlivých etap.
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-

Programový výbor projednal a schválil navrhované změny ve všech Ficích. Tyto
změny podléhají schválení SZIF, byly proto v co možném termínu předloženy ke
schválení a nyní jsme již dostali uvědomění, že změny byly schváleny.

-

Programový výbor se rovněž zabýval dovybavením kanceláře MAS a schválil koupi
kopírovacího zařízení včetně rozhodnutí o dodavateli.

-

v měsíci prosinci došlo rovněž ke změně v poskytování webhostingových služeb.
Povinnost aktualizace webových stránek vyplývá z Pravidel pro poskytnutí dotace a se
stávajícím poskytovatelem uvázla komunikace na mrtvém bodě, proto bylo nutno
přikročit ke změně.

-

neméně důležitým bodem programu bylo naplánování členské schůze a voleb na únor
2010.

Závěrečné zhodnocení:
Při výčtu činností v uplynulém roce nejsou uvedeny další činnosti, kterými se členové
Programového výboru a Kontrolní a revizní komise zabývali průběžně po celé období.
Nemůžeme nezmínit jejich nezastupitelnou úlohu při finančním zajišťování chodů celé místní
akční skupiny. Zapojování členů Programového výboru do nově vzniklé krajské sítě MAS,
udržování kontaktů především se skupinami Moravskoslezského kraje a také s naším polským
partnerem – LGD PlaskowyŜ dobrej ziemi.
Za tři roky součinnosti si členové Programového výboru a Kontrolní a revizní osvojili jak
systém společné práce, tak se i naučili vyhodnocovat potřeby celého hlučínského regionu
z vertikálního pohledu. Partnerství, součinnost a spolupráce veřejného a neveřejného sektoru
nacházela čím dále více společných cest a začíná se také rýsovat společná budoucnost a cíle.
A to hlavně díky toleranci, rozumu a pracovitosti, což jsou typické vlastnosti našeho
kouzelného koutu Slezska.
Předseda sdružení pan Josef Teuer děkuje za společnou práci všem členům končícího
Programového výboru a Kontrolní a revizní komise a současně nově zvoleným
představitelům MAS Hlučínsko přeje elán, nadšení a shodu v následujícím volebním období.
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