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SHRNUTÍ ROKU 2017 

V roce 2017 byla prioritou kategorie C. Díky členství v NSZM mohla MAS čerpat ze specifických 
prostředků Kraje a získala tak prostředky pro instalaci dvou nabíjecích stanic v regionu a spuštění putovní 
výstavy na téma Energie, doprava a udržitelný rozvoj, která je zaměřena na veřejné instituce a školská 
zařízení.  

Navíc byl jako každý rok realizován mikro-dotační program Malý LEADER, ve kterém byly 
zvýhodňovány aktivity zaměřené na některou z osvětových kampaní (Den bez tabáku, Den zdraví, apod.) 
a okruh aktivit byl rozšířen na všechny (10) Aalborské závazky.  

V rámci aktivit MAS Opavsko byl realizován kampaň v rámci Evropského týdne udržitelného 
rozvoje a Evropského týdne mobility. První kampaní bylo zdravé fórum regionu MAS Opavsko, které 
proběhlo v rámci obce Dne obce Neplachovice dne 10. 6. 2017. Na akci si mohli účastníci poslechnout 
zpěv dětských sborů, prohlédnout si výstavu zaměřenou na Vodu, Energii a adaptaci na zmnu klimatu, 
vyzkoušet si cyklotrenažéry a prohlédnout si resilientní technologie.  

Výraznou aktivitou byl také Den čisté dopravy, který proběhnul dne 23. září 2017 u památníku 
II. světové války v obci Hrabyně. Součástí akce byla hvězdicová eko-rally po pamětihodnostech 
Opavského Slezska, která startovala v Opavě a končila na Hrybni. Rally se zúčastnilo 16 posádek a na 
Hrabyni bylo k vidění mnoho elektrovozidel, elektrické motorky Kuberg a mnoho dalšího.  

Podrobnější informace jsou obsaženy níže v příloze „Vyhodnocení plánu zlepšování pro rok 
2017“ 

 

 

Obrázek 1: Průběh veřejného fóra regionu MAS Opavsko  



 .

Obrázek 2: Den čisté dopravy v Hrabyni 

Obrázek 3: Otevření první nabíjecí stanice v obci Hrabyně 



Plán zlepšování ZM a MA21 

1. ORGANITZAČNÍ STRUKTURA MA21 

1.1 Zodpovědný politik pro MA21 

Bez plánované změny.  

1.2 Zodpovědný politik pro MA21 

Bez plánované změny.  

1.3 Neformální skupina pro MA21 

Toto kritérium nahrazeno vyplněním kritéria 5.1 (viz níže) 

2. ZAPOJOVÁNÍ VĚŘEJNOSTI 

2.1 Plánování s veřejností – Veřejné fórum 2017 

Veřejné fórum bude uspořádáno v 1. polovině roku s tím, že bude vyhodnoceno 
předchozí fórum. 10P bude následně ověřeno anketou. Cílem bude opět spojení fóra 
s členskou schůzí. Zlepšení by mělo dojít v oblasti přístupů na fórum. Pokusíme se 
přenášet fórum přes webkameru a umožnit vyjádření se skrze webový formulář.  

 Odpovědnost: Koordinátor MA21 a Politik MA21 

 Termín: Nejpozději srpen 2017 

 Indikátor: prezenční listina, výstupy fóra, tisková zpráva 

Komentář: Fórum proběhlo podle plánu. S ohledem na charakter akce, který měl být venkovní, 
jsme upustili od možnosti přenášet akci online.  

3. ČINNOSTI A VÝSTUPY 

3.1 Webová stránka k MA21 

Bude spuštěna nová verze k webu, která bude mít jednodušší strukturu. Dojde 
k propojení facebooku s webem. Jednou z možností zlepšení je zřízení profilu MAS 
Opavsko na twitteru, který by obsluhoval především Politik MA21. Spolu s tím bude 
aktualizována služba Youtube 

 Odpovědnost: Koordinátor MA21 

 Termín: Nejpozději říjen 2017 

 Indikátor: odkaz na web 

Komentář: Proběhla modernizace webu a prolink se sociální sítí facebook. Nicméně s ohledem 
na pracovní vytížení teamu MAS Opavsko jsme nezapojili další sociální sítě.   

 
3.2 Zprávy k MA21 v médiích 

Kampaně a akce MAS budou publikovány v lokálních médiích. Např. Zpravodaj MAS 
Opavsko, Opavský a Hlučínský deník, Český rozhlas, Region Opavsko, atd. Minimální 
počet článků jsou 2. 

 Odpovědnost: Koordinátor MA21 

 Termín: Nejpozději říjen 2017 

 Indikátor: Scan článku; Screenshot 
 



Plán zlepšování ZM a MA21 

Komentář: Byly vydány tiskové zprávy k aktivitám MAS. Článek byl publikován v obecním 
zpravodaji Slavkova, Opavské Hlásce, na webu MAS Opavsko a na serveru Hybrid.cz s tím, že 
bude publikován další článek do konce roku.  

4. SPOLUPRÁCE/PARTNERSTVÍ SEKTORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, OBČANSKÉHO SEKTORU 
A PODNIKATELSKÉHO SEKTORU 

4.1 Spolupráce NNO, veřejné správy a podnikatelů 

Existuje mnoho způsobů, jak naplnit tento indikátor. Jednou z možností je opakování 
Dne čisté mobility, další jsou aktivity MAS v oblasti propagace elektromobility. Možným 
naplněním je také práce pracovních skupin v rámci projektu MAP Opavsko a Vítkovsko, 
včetně projektů spolupráce.  

 Odpovědnost: Koordinátor MA21 

 Termín: Nejpozději listopad 2017 

 Indikátor: scan prezenční listiny, foto, partnerská smlouva 

Komentář: V průběhu roku proběhlo min. 10 setkání v rámci projektu MAP, kterého se účastnili 
jak zástupci veřejné správy (např. Skřípov), občanského sektoru (např. NNO Skutečně zdravá 
škola), tak podnikatelského sektoru (např. Ostroj a.s.). 

 

KATEGORIE „C“ 

5. OFICIÁLNÍ ORGÁN PRO MA21 

5.1 Zřízení komise pro MA21 a strategické plánování 

Výbor MAS bude ustanoven komisí pro MA21 a strategické plánování 

 Odpovědnost: Politik MA21 

 Termín: únor 2017 

 Indikátor: Scan potvrzeného statutu; elektronická verze seznamu členů 

Komentář: Tento krok byl splněn již na konci roku 2016.  

6. OFICIÁLNÍ DOKUMENT K MA21 

6.1  Dokument k MA21 schválený výborem 

Oficiálním dokumentem pro MA21 je strategie komunitně vedeného rozvoje MAS 
(CLLD). Tento dokument byl schválen již v roce 2016. Strategie akceptuje nejen 
Aalborské závazky, ale v mnohém je rozvíjí a přesahuje.  
 

 Odpovědnost: Koordinátor MA21 

 Termín: listopad 2016 

 Indikátor: Scan výpisu z výboru, Scan výpisu z členské schůze, Elektronická verze 
dokumentu 

Komentář: Tento krok byl splněn již na konci roku 2016.  
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7. INFORMACE, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI A MA21 

7.1  Pořádání osvětových kampaní k UR 

MAS Opavsko bude pořádat minimálně 3 kampaně v roce 2017. 
 

 Odpovědnost: Koordinátor MA21 

 Termín: listopad 2016 

 Indikátor: Scany/Screenshoty zpráv z médií, Fotodokumentace 

Komentář: Tento krok byl splněn z části. Kvůli většímu rozšíření portfolia aktivit v rámci Dne 
čisté dopravy byly přímo MAS Opavsko pořádány jen kampaně dvě.   

 

8. SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PROCESU MA21 

8.1  Pravidelná zpráva nebo plán zlepšování Pořádání osvětových kampaní k UR 

Plán zlepšování a hodnotící zpráva bude projednána výborem a členskou schůzí MAS.  
 

 Odpovědnost: Koordinátor MA21 

 Termín: listopad 2016 

 Indikátor: Scan výpisu jednání výboru; Scan jednání členské schůze; Elektronické 
dokumenty 

Komentář: Tento krok je v jednání.   

 

9. FINANČNÍ PODPORA AKTIVIT MA21 

9.1  Finanční podpora MA21 

Pokračování a úprava programu Malý LEADER pro Opavsko, který je realizován 
v souladu s cíli MA21 
 

 Odpovědnost: Koordinátor MA21 

 Termín: listopad 2016 

 Indikátor: Scan výpisu jednání členské schůze o schválení programu Malý LEADER;  

Komentář: Tento krok je v jednání.  

10. VEŘEJNÉ FÓRUM 

10.1 Pořádání veřejného fóra 

MAS Opavsko uspořádá veřejné fórum tak, že využije setkání členské schůze MAS v létě 
2017.  
 

 Odpovědnost: Koordinátor MA21 

 Termín: léto 2017 

 Indikátor: Elektronická verze výstupu z fóra 
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Komentář: Tento krok byl splněn. Viz výše. 

11. ZAPOJENÍ KOORDINÁTORA DO AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

11.1 Akreditované vzdělávání během škol NSZM 

Účast na jarní, letní a podzimní škole NSZM a získání zlatého certifikátu.  
 

 Odpovědnost: Koordinátor MA21 

 Termín: léto 2017 

 Indikátor: Scan certifikátů, Scan zlatého certifikátu   

Komentář: Tento krok byl splněn. Koordinátor složil závěrečnou zkoušku a získal cenný zlatý 
certifikát.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


