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Hustopeče hostily 
20. setkání 
mikroregionů
Jubilejní 20. setkání mikroregionů Olo-
mouckého kraje se v letošním roce uskuteč-
nilo na území Hranicka, a to v Hustopečích 
nad Bečvou. Zástupci vedení Olomouckého 
kraje v  čele s  hejtmanem a  jeho náměstky 
přijeli řešit se zástupci mikroregionů a sta-
rosty obcí témata, která je tíží. Zástupce 
obcí zajímalo, jak budou pokračovat opravy 
komunikací II. a  III. tříd v  regionu, jak kraj 
koordinuje opravy s  Ředitelstvím silnic 
a dálnic, které má ve správě silnice I. třídy. 
Starostové se ptali také na  krajské dotační 
programy pro příští rok, jaké prostředky 
a na co budou moci žádat.

pokračování na straně 2 →
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O setkání s hejtmanem Olomouckého kraje byl mezi starosty a manažery MAS velký zájem

MAS Hranicko 
rozdělila více než 
50 milionů Kč
Intenzivních 10 měsíců práce má za  sebou 
MAS Hranicko, která na počátku 2018 mohla 
po letech příprav konečně přistoupit ke stě-
žejní části své činnosti ve prospěch rozvoje 
Hranicka. Tou je realizace 4 dotačních pro-
gramů financovaných z  fondů Evropské 
Unie v celkovém objemu více než 93 mil. Kč, 
které MAS Hranicko do  roku 2020 rozdělí 
koncovým příjemcům z  regionu Hranicko. 
Tematické zaměření této podpory je oprav-
du široké a  o  dobrém nastavení svědčí, že 
v  téměř všech dosud vyhlášených výzvách 
se zájem žadatelů vyrovnal nebo i  výrazně 
převýšil finanční alokace stanovené místní 
akční skupinou pro jednotlivé oblasti.

pokračování na straně 3 →

Projekt meziná-
rodní spolupráce 
v regionu
Další krok ke zlepšení situace v oblasti mo-
bility (doprava dojíždějících osob v regionu 
za prací, vzděláním, službami či za zábavou)  
udělali společně starostové obcí Hranicka 
v úterý 2. října 2018 na zámku v Hranicích. 
Zde, pár dní před komunálními volbami, po-
depsali Memorandum o porozumění, které 
otevírá prostor k dalšímu řešení a plánování 
mobility v regionu. Cílem je zajištění udrži-
telného rozvoje Hranicka a  jeho orientace 
na skutečné potřeby lidí při využití souvislé 
spolupráce mezi partnerskými institucemi. 
Udržitelná a lidsky orientovaná mo bi lita za-
jistí vyšší kvalitu života občanů a tím posílí 
region Hranicko pro budoucí prosperitu.

pokračování na straně 2 →
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← pokračování ze strany 1 Nově připravuje 
kraj dotační program na  rekonstrukce 
a opravy kulturních domů na vesnicích. Ob-
vykle se jedná o jediné prostory, kde se mo-
hou občané v  menších obcích scházet 
ke  kulturním a  společenským akcím. Kraj 
bude také nově podporovat provoz obcho-
dů v obcích do 500 obyvatel. Lze to chápat 
jako vstřícný krok občanům k  zachování 
služeb na  venkově a  kvalitě venkovského 
života. Hejtman Ladislav Okleštěk také in-
formoval o podpoře sociálních služeb v Olo-
mouckém kraji. Na  závěr jednání popřál 
starostkám a  starostům hodně štěstí v  ná-

Hustopeče nad Bečvou hostily
20. setkání mikroregionů

sledujících komunálních volbách a zejména 
hodně sil v další práci.

Po ukončení jednání paní starostka měs-
tyse Hustopeče nad Bečvou Ing. Júlia Vozá-
ková pozvala všechny přítomné k  nahléd-
nutí do  nové sportovní haly, která byla 
vystavěna z prostředků městyse a s finanč-
ním přispěním Olomouckého kraje. Poté 
mohli účastníci navštívit místní zámek, kte-
rý prochází postupnou rekonstrukcí již 
od roku 2003 a který získává krásnou podo-
bu.

Podobná setkání jsou důležitá nejen pro 
setkání zástupců kraje s  místní samosprá-

vou, ale i  pro vzájemné setkání starostek, 
starostů a zástupců mikroregionů, ke sdíle-
ní zkušeností, předávání informací apod. 

← pokračování ze strany 1 Řešení mobility 
nelze omezit pouze na jednu obec, naopak 
je záležitostí celého regionu a  podpisem 
memoranda všichni signatáři uznali důleži-
tost vzájemné spolupráce na  Hranicku 
i mezi dalšími zúčastněnými partnery mezi-
národního projektu „Smart Commuting“. 

Jeho partnerem je i  Hranická rozvojová 
agentura a  mezi devíti partnery ze šesti 
zemí je Hranicko téměř nejmenší oblastí, 
kde je projekt realizován. Hlavní aktivity 
projektu tvoří dotazníkové šetření mezi za-
interesovanými subjekty, vytvoření SWOT 
analýzy dané oblasti, Sběr podkladů a  dat 

Projekt mezinárodní spolupráce 
a mobilita v regionu

pro vytvoření nadnárodní strategie, setká-
vání partnerů za účelem výměny zkušenos-
tí, vše bude zakončeno pilotním projektem, 
který bude přímo řešit zlepšení vybraného 
výseku mobility v regionu.

Realizace projektu, který je financovaný 
z prostředků programu Interreg Central Eu-
rope, bude trvat až do května 2020 a více se 
o něm můžete zde: www.1url.cz/HMJTq.

Nový dotační program 
na výsadbu sídelní zeleně

Řídící orgán Operačního programu Životní 
prostředí během roku 2018 nabídl míst-
ním akčním skupinám z  celé České repub-
liky možnost rozšířit své dotační programy 
také o oblast životního prostředí, konkrétně 

o 3 okruhy týkající se boje s erozí, budování 
a obnovy ÚSES (územní systémy ekologické 
stability) a realizaci sídelní zeleně. MAS Hra-
nicko se následně obrátila na obce na svém 
území, zda mají zájem o čerpání těchto do-
tací. Z průzkumu vyplynul zdaleka největší 
zájem o novou výsadbu, méně o budování 
ÚSES, naopak boj s erozí nepatří mezi aktu-
ální priority. MAS Hranicko proto během léta 
připravila a aktuálně má od řídícího orgánu 
i schváleno rozšíření strategie CLLD o čtvrtý 
dotační program MAS-OPŽP s celkovou alo-
kací 10 mil. Kč dotací. K vyčerpání celé alo-
kace poslouží jediná výzva chystaná na po-
čátek roku 2019. Pro zájemce především 
z  řad obcí bude určen 1  milion Kč na  bu-
dování či revitalizaci ÚSES při míře dotace 

100 % resp. 80%. 9 mil. Kč do tací pak bude 
připraveno pro výsadbu sídelní zeleně v in-
travilánech obcí, např. obnova parků a alejí, 
doprovodná zeleň u vodních toků, průtahy 
se zatravněním, zeleň podél komunikací, 
ozelenění dětských hřišť či školních zahrad, 
zakládání a  obnova sídlištní zeleně veřej-
ných prostranství, výsadba na  hřbitovech, 
v historických parcích apod. Při míře dotace 
60 % tak bude realizována výsadba za cel-
kem 15 mil. Kč. Projektové záměry musí být 
vždy v souladu s územním plánem obce, vý-
sadbu bude ale možno doplnit též instalací 
mobiliáře, herních prvků, budováním cest 
a pěšin či zakomponováním vodních ploch. 
Podrobněji: www.regionhranicko.cz/sclld 
v no  vé sekci MAS-OPŽP. 

Na úvod promluvila starostka městyse

Starostové podepsali memorandum o porozumění

ÚSES pomáhají zlepšit životní prostředí

www.interreg-central.eu/Content.Node/SMART-COMMUTING.html

In European cities, the daily commute to and from work is a major 

energy consumer. SMART COMMUTING encourages coordination between 

transportation in urban areas. Training for public sector workers, expert 

analyses and the creation of institutional platforms will support better 

planning of sustainable transport.

TAKING A GREENER  
ROUTE TO WORK

 
PROJECT BUDGET

1.55
MILLION €

 
ERDF FUNDING

1.28
MILLION €

 

SMART COMMUTING
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Name of institution Contact person E-mail Address

Sample name of Institution Mario Rossi mario@sample.com

AUSTRIA
Wien: Vienna University of Technology – Institute of Transportation
Steiermark: Municipality of Weiz
CROATIA
Jadranska Hrvatska: Zadar County Development Agency Zadra Nova
CZECH REPUBLIC
Střední Morava: Hranice Development Agency
HUNGARY
Észak-Alföld: Municipality of Szolnok – City of County Rank
ITALY
Emilia-Romagna: Municipality of Rimini (Lp)
Veneto: IUAV - University of Venice
SLOVENIA
Zahodna: Regional Development Centre Koper / Capodistria
Vzhodna:  Municipality of Velenje
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← pokračování ze strany 1 MAS Hranicko 
od ledna do října 2018 rozdělila mezi žada-
tele úctyhodný balík více jak 53 milionů ko-
run a nyní tak již můžeme obyvatelům regi-
onu v  tomto článku konkrétně představit, 
nač budou přidělené dotace v  nejbližších 
měsících a  letech využity. O  harmonogra-
mu rozdělení zbývajícího balíku 40 milionů 
korun informujeme na  dalších místech 
Zpravodaje.

Dotační programy vychází ze Strategie 
komunitně vedeného rozvoje (SCLLD), kte-
rou pod názvem „Strategie rozvoje regionu 
Hranicko 2014–2020“ MAS Hranicko spolu 
s  ostatními partnery a  veřejností chystala 
v letech 2013–2015. Po jejím předložení Mi-
nisterstvu pro místní rozvoj v  roce 2016 
jsme se jejího schválení a  tím potvrzení fi-
nancí pro naše dotační programy dočkali 
v létě roku 2017. Po půlroční přípravě věno-
vané nastavení jednotlivých pravidel, pod-
mínek a parametrů se od ledna 2018 naplno 
rozběhlo vyhlašování Výzev a intenzivní ko-
munikace s potenciálními žadateli.

SCLLD obsahuje celkem 4 dotační pro-
gramy navázané na konkrétní operační pro-
gramy fondů EU. MAS Hranicko spustila čer-
pání prostředků prozatím ve třech z nich.

Integrovaný regionální operační 
program cílí na infrastrukturu

Objemem prostředků největší program 
s alokací 46 milionů korun podporuje budo-
vání regionální infrastruktury hned v  8 te-
matických oblastech, přičemž MAS během 
roku 2018 rozdělila v 5 výzvách už téměř 38 
milionů korun, k nimž žadatelé přidají další 
2 miliony vlastních prostředků. 

V 1. výzvě Bezpečnost dopravy byly k re-
alizaci vybrány oba podané projekty. V Býš-
kovicích se tak s pomocí dotace 880 000 Kč 
dočkají nového chodníku v  centru obce, 
v Černotíně bude na jaře 2019 do hlavní sil-
nice protínající obec zasazen aktivní prvek 
snižování rychlosti ACTIBUMP. 

MAS na  tento projekt přispěje částkou 
2  185  000 Kč. Druhá výzva cílila na  Rozvoj 
sociálních služeb. Okruh žadatelů byl 

MAS Hranicko rozdělila během 
roku 2018 více než 50 milionů Kč

v rámci této výzvy omezen, neboť potenciál-
ní žadatel musel k  žádosti doložit již dříve 
dojednané zařazení plánované služby 
do Sítě sociálních služeb Olomouckého kra-
je. Jediný žadatel ELIM Hranice o.p.s. tak 
svou žádostí přesně naplnil finanční alokaci 
Výzvy 2 700 000 korun a od příštího roku roz-
šíří své aktivity o provoz nové služby Sociál-
ní rehabilitace, k čemuž využije nově zakou-
penou budovu v  Drahotuších. Ve  3. výzvě 
byl s dotací 1 200 000 Kč k realizaci vybrán 
jediný podaný projekt na vznik komunitní-
ho centra v Bělotíně. Centrum vznikne pře-
stavbou půdních prostor kulturního domu 
a  bude určeno pro osoby z  obcí Bělotín, 
Kunčice, Nejdek, Lučice, Polom a  Špičky. 
Komunitní činnost se zaměří především 
na  děti a  mládež ve  věku 6–26 let (aktivní 
trávení volného času, prevence záškoláctví) 
a na zadlužené, dlouhodobě nezaměstnané 
či neaktivní osoby, k dispozici bude též pra-
videlná odborná pomoc pracovníka Člově-
ka v tísni.  

Nejvyšší zájem zaznamenala 4. výzva In-
frastruktura základních škol. Ze 6 žadate-
lů, jejichž požadavky víc než dvojnásobně 
převýšily vyhlášenou alokaci, bohužel 2 
z nich nezískaly v hodnocení minimální po-
čet bodů a dotaci tak získaly pouze 4 projek-
ty. Nerozdělené prostředky tak  budou na-
bídnuty školám v  následující Výzvě. V  ZŠ 
Hustopeče nad Bečvou bude s  dotací 
2 070 000 Kč pořízeno nové vybavení a po-
můcky pro odborné učebny ICT, jazyků a dí-
len, v  ZŠ Bělotín dojde za  pomoci téměř 2 
a  půl milionu korun k  vybavení tří odbor-
ných učeben badatelství, informatiky a  ja-
zyků. Projekt všechovické základky řeší 
s podporou 4.940.000 Kč kromě bezbariéro-
vosti též vybavení nábytkem a pomůckami 
cvičné kuchyňky a učeben přírodopisu a fy-
ziky/chemie. ZŠ Jindřichov se s  dotací 
390 000 Kč zaměří na dovybavení společné 
učebny moderní počítačovou a  projekční 
technikou.

Pro změnu největší balík prostředků MAS 
nasměrovala do  5. výzvy Cyklodoprava. 
S  podporou téměř 9 milionů korun se tak 
pro cyklisty propojí Hustopeče nad Bečvou 

s Miloticemi nad Bečvou, z Bělotína se s pří-
spěním 5,9 milionu korun postaví cyklo-
stezka vedoucí do  blízkosti města Hranice 
s  ústím na  křižovatce silnic na  Potštát 
a do Velké. Bohužel na třetí projekt v pořadí 
už nevybyla celá požadovaná alokace, 
k  dispozici zůstalo 3  900  000 Kč, přičemž 
chybí dalších 1 250 000 Kč. MAS tak se žada-
telem obcí Skalička nyní společně hledají 
způsob, jak zajistit chybějící prostředky tak, 
aby příští rok mohl vzniknout další úsek Cy-
klostezky Bečva, který cyklisty dovede 
z obce až na začátek in-line dráhy u Ústí.

Operační program Zaměstnanost 
pomůže sociálním službám 
a příměstským táborům

Oproti výše představenému se tento pro-
gram zaměřuje výhradně na  neinvestiční 
podporu v oblastech boje se sociální nerov-
ností, nezaměstnaností či slaďování rodin-
ného a pracovního života. Dotace je v tomto 
případně stoprocentní a  plně pokrývá 
schválené rozpočty projektů. MAS Hranicko 
na konci června vyhodnotila a vybrala k re-
alizaci 2 žádosti o podporu podané do 1. vý-
zvy Sociální služby – neinvestiční podpo-
ra. ELIM Hranice tak doplní dotaci 
na  zakoupení budovy tříletým projektem 
v  objemu 2,4 milionu korun podporujícím 
především personální zajištění nové služby 
sociální rehabilitace, která bude určena pro 
osoby sociálně vyloučené převážně z  řad 
stávajících klientů z  Hranic a  Drahotuš. 
Služba bude zaměřena na posílení pracov-
ních návyků a sociálních dovedností, jejichž 
nedostatek diskvalifikuje tyto osoby v inte-
graci na trh práce a ve vedení samostatné-
ho života mimo vyloučené lokality. Druhý 
podpořený projekt směřuje ke  společnosti 
Člověk v tísni, která se zaměří na práci s ob-
dobnými cílovými skupinami na celém úze-
mí ORP Hranice, a to prostřednictvím soci-
álních služeb poskytovaných terénní 
formou, konkrétně se bude jednat o sociál-
ně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi 
a terénní programy. Zde dosahuje rozpočet 
tříletého projektu 3 475 000 Kč. 

2. Výzvu Prorodinná opatření MAS vy-
hlásila s primárním cílem vzniku první dět-
ské skupiny na  Hranicku. Žádný takovýto 
záměr se nakonec mezi žadateli neobjevil 
a MAS Hranicko tak podpořila jediný poda-
ný projekt na podporu letních příměstských 
táborů. Žadatel První hranická rozvojová 
z.s. na Hranicku v letech 2019 a 2020 zajistí 
16 turnusů příměstských táborů, jež pro-
běhnou celkem na 6 různých místech regio-
nu – Dům dětí a mládeže v Hranicích, v oko-
lí házenkářské haly v Hranicích, v Teplicích 
nad Bečvou, v  Radíkově, ve  Všechovicích ACTIBUMP pomáhá dodržovat rychlost v obcích ZŠ Jindřichov se dočká nového vybavení
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a  na  Potštátě. Projekt s  obdrženou dotací 
1 482 000 Kč je jedním z řešení, jak doplnit 
na  Hranicku chybějící kapacity v  oblasti 
péče o děti z mateřských a 1. stupně základ-
ních škol během školních prázdnin, 
a  usnadní tak rodičům sladění rodinných 
a pracovních povinností. 

Program rozvoje venkova 
podporuje zemědělce a podnikatele

Program, který navazuje na  Program LE-
ADER 2007–2013, má za  sebou 2 Výzvy, 
v  rámci nichž podporu získalo dohromady 
24 projektů v  celkovém objemu téměř 11 
milionů korun dotací. Míra podpory se po-
hybuje od 45 do 60%, na celkových investi-
cích se tak výrazně podílejí i  vlastní pro-
středky žadatelů. 

Obě Výzvy byly vyhlášeny bezprostředně 
za  sebou, podpořené žadatele si tak před-

stavíme společně za jednotlivé podporova-
né oblasti. V  sekci Rozvoj zemědělských 
podniků uspělo všech 9 projektů. Hana Kl-
vaňová z Hustopeč n.B., Statky Potštát, Petr 
Remeš z  Partutovic a  hned podvakrát 
úspěšní Radek Hradil z  Provodovic a  Edu-
ard Kozák z Lučic u Bělotína  pořídí novou 
zemědělskou techniku, v  obou výzvách 
uspěl též Lubomír Holčák z  Jindřichova, 
který zmodernizuje technologii dojení a za-
koupí na farmu nový tank na syrové mléko. 
Celkově mezi tyto zemědělce zamíří téměř 
3,8 milionu korun dotací, sami přidají další 
více než 3 a půl miliónu ze svého. 

Zemědělci mohli žádat také v  oblasti 
zpracování zemědělských a  potravinář-
ských produktů, kde byl podány celkem 
3  projekty. Ve  dvou z  nich Eduard Kozák 
zmodernizuje ovocnářskou podnikovou 
prodejnu a  výrobnu v  Lučicích u  Bělotína 
a  pořídí si užitkový automobil pro rozvoz 
svých výrobků. Hana Klvaňová na  farmu 
Zdenka v  Porubě u  Hustopeč n.B. zakoupí 
plničku mléka. Ze součtu rozpočtů všech 
třech projektů 3.750.000 Kč bude dotace 
tvořit 1.280.000 Kč. 

Více než dvojnásobný převis zájmu žada-
telů zaznamenala oblast drobného podni-
kání. Předem určená finanční alokace tak 
vystačila na  osm z  nich. Firma Apetite mix 
z Horního Újezda pořídí homogenizátor pro 
výrobu sypkých potravinářských směsí 
a k tomu rovněž užitkový automobil pro dis-
tribuci zboží. ZHT Group s.r.o. vybaví výrob-

ní halu ve Slavíči mostovým jeřábem a hro-
tovým soustruhem, PILA POTŠTÁT rozšíří 
svůj technologický park o  automatickou 
krátící pilu. Václav Havran z  Rouského, fa 
Sargánek z Kunčic a sklenářství VIOL z Hra-
nic plánují nákup moderních strojů do výro-
by, Jiří Slovák z  Malhotic pořídí užitkový 
automobil a v areálu ORSÁG STAVBY v Hor-
ním Újezdě dojde mimo jiné k rekonstrukci 
manipulačních ploch. V součtu tyto projek-
ty získají více jak 4.600.000 Kč dotací, které 
doplní 7,8 milióny korun vlastních prostřed-
ků. 

Cestovnímu ruchu na Hranicku pomůže 
realizace 4 projektů, kdy Ski klub Hrani-
ce dokoupí další sněžné dělo pro lyžařský 
areál na  Potštátě, Michal Hapala nabídne 
rodinnou rekreaci v  areálu Tree House vy-
hlídka v Hranicích, Penzion Ostravanka vy-
buduje relaxační zónu, zatímco fa Everness 
s.r.o. zvýší kvality služeb v hranickém hotelu 
Centrum např. novým parkovištěm či vyba-
vením konferenčního sálu. Žadatelé si mezi 
sebou rozdělí téměř 1.750.000 Kč dotací 
a  víc jak 2,1 milionů korun pak doplní ze 
svých rozpočtů.

Podrobný přehled všech podpořených 
projektů naleznou zájemci v rozřazení dle 
jednotlivých Výzev na webu www.region-
hranicko.cz/sclld. MAS také plánuje v nej-
bližších měsících obnovit webovou sekci 
Podpořené projekty, kde budou postupně 
přibývat fotografie ze všech realizovaných 
projektů.

Ukončené a aktuálně vyhlášené Výzvy MAS Hranicko, stav k 1. listopadu 2018

Číslování Fichí Názvy Fichí/rozdělení aktivit do Výzev 2018 jaro 2018 léto–podzim

Dotační program 
MAS-IROP

MAS-IROP 01 Bezpečnost dopravy 3 238 263

MAS-IROP 02 Cyklodoprava 19 285 670

MAS-IROP 03
Sociální služby 2 841 651

Komunitní centra 1 267 935

MAS-IROP 05 Sociální podniky – infrastruktura 1 370 020

MAS-IROP 06 Infrastruktura základních škol 10 387 601

Celkem CZV v MAS-IROP v Kč 37 021 120 1 370 020

Dotační program 
MAS-OPZ

MAS-OPZ 07 Sociální služby – neinvestiční podpora 5 875 102

MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti 6 047 338

MAS-OPZ 09 Sociální podniky – neinvestiční podpora 2 106 400

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření 1 482 000

Celkem CZV v MAS-OPZ v Kč 7 357 102 8 153 738

Dotační program 
MAS-PRV

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků 1 713 157 1 786 345

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty 609 705 680 000

MAS-PRV 13 Drobné podnikání 1 543 275 2 758 905

MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu 654 706 1 056 666

Celkem dotace v MAS-PRV v Kč 4 520 843 6 281 916

Zemědělci mají zájem hlavně o mobilní stroje
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Dotační programy MAS pokračují 
ve vyhlašování Výzev 

Harmonogram Výzev a alokací MAS Hranicko 2019–2020
Číslování Fichí Názvy Fichí/rozdělení aktivit do Výzev 2019 2020

Dotační program 
MAS-IROP

MAS-IROP 01
Parkovací systémy 1 052 631

Bezpečnost dopravy 2 453 786

MAS-IROP 04 Sociální bydlení 4 531 520

MAS-IROP 06 Infrastruktura základních škol 2 153 319

Dotační program 
MAS-OPZ dosud nerozdělené prostředky 1 440 760

Dotační program 
MAS-PRV

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků 1 760 313 1 760 314

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty 1 763 041

MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské řetězce 1 914 180

MAS-PRV 16 Projekty spolupráce MAS 456 490 456 490

dosud nepřidělené prostředky 1 141 243

Dotační program 
MAS-OPŽP

MAS-OPŽP 17 Realizace ÚSES 1 000 000

MAS-OPŽP 18 Sídelní zeleň 9 000 000

MAS Hranicko má aktuálně vyhlášeny dvě 
výz  vy na  podporu sociálního podnikání, 
jedná se o  dotace na  infrastrukturu so-
ciálního podniku (6. výzva MAS-IROP 
s  uzávěrkou 14. 12. 2018 a  alokací částky 
1.370.020 Kč) a  jeho následný provoz 
(4.  výzva MAS-OPZ s  uzávěrkou 21.12.2018 
a alokací 2 106 400 Kč). Sociální podnikání 
zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající 
společnosti i  životnímu prostředí. Jejich 
prostřednictvím lze zaměstnat např. osoby 
zdravotně postižené, osoby pečující o malé 
děti a  další uchazeče o  zaměstnání a  tím 
podpořit jejich začlenění do  společnosti. 
Sociální podnik funguje ekonomicky na kla-
sických tržních principech, tj. vytváří zisk. 
V  Česku aktuálně funguje již 253 sociálních 
podniků, přičemž jejich nabídka výrobků 
a  služeb v  podstatě kopíruje na bídku 
klasických „nesociálních“ firem. Při chází 
však s  přidanou hodnotou podnikání, vět-
šinu z  případného zisku totiž vrací zpět 
do podniku nebo ho věnuje na společensky 
prospěšné účely. Provoz sociálního podniku 
tak přináší pozitiva zaměstnancům, zá kaz-
níkům a v širším přesahu i veřej nosti.

Region Hranicko prozatím nemá s  tímto 
typem podnikání zkušenosti. Cílem vy hlá-
šených výzev je podpořit v  území založení 
no vého sociálního podniku nebo trans for-
maci ze standardního (nesociálního) pod-
niku za  podmínky nárůstu počtu za měst-
naných osob z  cílových skupin a  roz šíření 
portfolia služeb či výrobků. Jedná se o pi-
lot ní program prověřující v místních pod-
mínkách životnost a funkčnost tohoto způ-
sobu podnikání, jenž se může stát příkladem 
dobré praxe pro ostatní subjekty v území.

Vyhlášena již je také 3. výzva MAS-OPZ 
na  Podporu zaměstnanosti s  celkovou 
alokací 6 047 338 Kč a uzávěrkou 23.11.2018. 
Mikroregion Hranicko připravuje do  této 
Výzvy komplexní projekt, který zapojí 
dlouhodobě nezaměstnané osoby z většiny 
členských obcí, nicméně výzva je otevřena 
i  pro další zájemce z  řad neziskových or-
ganizací i  obchodních společností. Bližší 
podrobnosti k aktuálně vyhlášeným výzvám 
najdete na stránkách MAS Hranicko v sekci 
Dotační programy MAS 2016–2020.   

Další sada Výzev bude spuštěna 
na jaře 2019

Po  přestávce věnované především vyhod-
no cení dosavadního čerpání se MAS vrátí 
k  vyhlašování Výzev svých dotačních pro-
gramů hned na  jaře 2019. Jako první to 
budou v únoru 2 výzvy dotačního programu 
MAS-OPŽP, o  kterých informujeme v  sa-
mostatném článku. 

Následovat bude v  rozmezí března až 
května Program rozvoje venkova, kde bu-

de pro zemědělce v  oblasti prvovýroby 
nachystáno min. 1,7 milionu Kč. Alokace až 
2 miliony Kč je určena též pro oblast 
Krátkých dodavatelských řetězců, kde se 
plánuje společný projekt výrobců potravin, 
distributorů a  prodejců z  celého regionu. 
V  následujících měsících se bude upřes-
ňovat jeho podoba, přičemž aktivity mohou 
zahrnout rozběh bedýnkování, eshop, vy-
bavení pevných i mobilních prodejen nebo 
vybudování stálé městské tržnice v  Hra-
nicích. Zájemci o  zapojení se do  projektu 
mohou už nyní konzultovat své plány 
s kanceláří MAS.

Co se týče výhledu na rok 2020, tak MAS 
určitě podpoří ještě jednou výzvou ze-
mědělskou prvovýrobu v  regionu částkou 
kolem 1,7 milionu Kč. Oblast zemědělských 
a potravinářských produktů zůstala v obou 
již ukončených výzvách za  očekáváním 
zájmu žadatelů a MAS čeká rozhodnutí, zda 
více než 1.760.000 Kč, které stále zůstávají 
v alokaci pro tuto oblast, v roce 2020 ještě 
jednou vyhlásí nebo rozhodne o  přesunu 
prostředků do  žádanějších oblastí. Pro 
případný přesun je možno využít i  další 
finance v objemu až 1,1 milionů Kč, které se 
vrátily do  „banku“ ať už nevyčerpáním 
alokací u  potravinářských produktů nebo 
v cestovním ruchu, dále se jedná o úspory 
z  výběrových řízení podpořených projektů 
či v jednom případě odstoupením žadatele 
od  realizace. Pro toto navýšení se nabízí 
např. oblast drobného podnikání, kde je již 
předem určená alokace spotřebována 
a  zájem přitom dvojnásobně převyšoval 
objem vyhlášených prostředků.

Integrovaný regionální operační prog-
ram (IROP) bude kompletně vyčerpán sa-

dou posledních 4 výzev během roku 2019. 
Přesný harmonogram ještě není stanoven, 
nicméně jasné jsou oblasti podpory. Nej-
větší balík cca 4,5 milionů Kč je připraven 
pro budování sociálních bytů, kde počítáme 
se zájmem především obcí a poskytovatelů 
sociálních služeb. Podruhé se vrátíme také 
k  podpoře základních škol, kde částku cca 
2 milionů nerozdělených v první výzvě mo-
hou teoreticky navýšit ještě další 2 miliony, 
pokud se potvrdí návrh řídícího orgánu 
na  vyřazení jednoho z  projektů, který MAS 
v první výzvě doporučila k financování. MAS 
Hranicko se ovšem v  tomto případě s  ná-
zorem řídícího orgánu neztotožňuje a spolu 
s  žadatelem čeká na  výsledek podaného 
odvolání.  

Podle plánu se MAS také vrátí k  oblasti 
Bezpečnosti dopravy, kde mohou obce žá-
dat na  řešení nebezpečných míst, kři žo-
vatek, přechodů a  budování chodníků. 
K  dispozici je zde téměř 2,5 milionů Kč. 
Zajímavá práce nás čeká také v  oblasti 
Parkovacích systémů, kde má MAS Hranicko 
ambici prosadit projekt na  kompletní 
modernizaci úschoven kol na  vlakových 
nádražích a zastávkách v regionu. Parkoviště 
typu Bike and Ride mohou být postavena 
např. na  inteligentních uschovávacích bo-
xech či vstupu do úschoven a zamykání kol 
pomocí čipů.  

Operační program Zaměstnanost má 
předem plánované Výzvy už za  sebou, 
nicméně MAS Hranicko bude během první 
poloviny roku 2019 řešit využití dosud ne-
vyčerpaných prostředků v  min. objemu 
1,4  milionů Kč, které následně nasměruje 
do podporované oblasti, která bude vyhod-
nocena jako pro region nejpotřebnější. 
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Koncem října 2018 se už pošesté (a v rám-
ci projektu „Hledáme své kořeny přírodní 
i  kulturní“ naposledy) setkaly děti ze zá-
kladních škol z Polska a Hranicka. Hostite-
lem bude tentokrát základní škola Hustope-
če nad Bečvou. 

Děti čekaly v termínu 26. a 27. října 2018 
dva společné dny, kdy ochutnávaly a  po-
znávaly tradiční produkty našeho regionu. 
Za účasti základek z Bělotína, Hranic, Hus-
topeč nad Bečvou, Stříteže nad Ludinou 
a 3 škol z polského města Kolonowskie děti 
všech zúčastněných partnerů připravily 
a ochutnaly tradiční pokrmy nejen z Husto-
pečska. Své výtvory pak představily na spo-
lečné výstavě v  základní škole, která byla 
obohacena též o  další ukázky tradičního 
stravování a stolování z regionů, odkud jed-
notlivé školy pochází. Říjnovým setkáním 
vyvrcholil společný projekt, který probíhá 
již od března 2017.

Za tu dobu děti absolvovaly celkem 6 spo-
lečných aktivit od poznání historie a tradic, 

Česko-polský projekt 
„Hledáme své kořeny přírodní 
i kulturní“ jde do finiše 

přes rozvoj sportovních a  technických do-
vedností až po podporu zdravého životního 
stylu a environmentálního cítění. Pod vede-
ním učitelů si navzájem názorně ukazovaly 
své metody a  postupy u  činností známých 
i neznámých pro ostatní školy: ručně vyrá-
běly znak projektu, objevovaly přírodu a její 
dary, tancovaly a  společně zpívaly české 
i polské písně, ochutnávaly tradiční polské 
pokrmy, poznávaly historii a tradice regionu 
polského partnera města Kolo now skie. 

Společné aktivity a vzájemné poznání dě-
tí naplnilo cíle projektu, jež má za úkol pod-
pořit spolupráci českých a  polských škol 
v  různých oblastech života z  pohledu škol 
a jejich žáků, poznání tradic, zvyků a získání 
nových zkušeností.

Vedoucím partnerem projektu s  celko-
vým rozpočtem 106.915 € je Hranická roz-
vojová agentura, z.s., realizace byla pod-
pořena prostředky z programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko. 

Sportovní den ve Stříteži n. L. čeští i polští žáci 
zvládali s přehledem

Na začátku letošního roku vyhlásil Mikrore-
gion Hranicko další kolo příjmu žádostí 
o podporu z Grantového programu regionu 
Hranicko. Z celkem 18 zájemců uspělo hned 
15 žadatelů. Jedná se především o kulturní, 
sportovní nebo vzdělávací akce pro všechny 
věkové kategorie. Snahou grantového pro-
gramu je ve  spolupráci s  místními firmami 
vybrané akce co nejúčelněji podpořit.

V roce 2018 jsou partnery grantového 
programu:

•	 Mikroregion	Hranicko
•	 Cement	Hranice,	a.s.
•	 CS	STEEL	a.s.
•	 DEMSTAV	group,	s.r.o.
•	 KUNST	spol.	s.r.o.
•	 SSI	Schäfer	s.r.o.
•	 TONDACH	Česká	republika	s.r.o.
•	 VÁHALA	a	spol.	s.r.o.

Podpořeny byly následující akce:

Grantový program regionu 
Hranicko podpořil 15 akcí 

ZO Českého zahrádkářského 
svazu, Hustopeče nad Bečvou

Oslavy 60 let založení svazu v Hustopečích 09.06.2018

Dámský spolek KloKočky Vítání zimy 10.11.2018
SH ČMS SDH Radíkov O pohár SDH Radíkov 08.09.2018
FC Dukla Hranice Dukla baví dětské domovy 17.05.2018
SH ČMS – SDH Partutovice XV. ročník soutěže mladých hasičů, XIII. 

ročník zařazený do Velké ceny OSH Přerov
02.09.2018

Ójezďák, z.s. Ójezdké dýňobraní 29.09.2018
TATRAN Všechovice O pohár starosty obce Všechovice 16.06.2018
ZŠ a MŠ Všechovice Adventní jarmark 28. 11.2018
Zvěř z.s. Rapture Hranice 30.6.2018
ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou Hurá, zpátky do lavic 13.5.2018
Dámský spolek Partutovice Večerníčkův pohádkový les 16.06.2018
Hranická rozvojová agentura, z.s. Pokoř své Hranice 2018 16.06.2018
SDH Zámrsky Oslavy 15.6., 23.–24.6. 2018
Tělocvičná jednota Sokol Hranice Župní slet Hranice – XVI. Všesokolský slet 26.05.2018
SDH Skalička Oslavy SDH Skalička – 125 let, oslavy obce 

– 690 let, sraz rodáků
6.–7.7.2018
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Další výrobce z regi-
onu Hranicko může 
oz načovat svůj pro-
dukt značkou MO-
RAVSKÁ BRÁNA re-
gionální produkt®, 
čímž se počet drži-
telů rozšířil už na 18 

výrobků. Ve středu 1. srpna 2018 se sešla již 
pošesté Certifikační komise, která udělila 
nový certifikát firmě VÁHALA a spol. s r.o. 
a to konkrétně pro výrobek Vepřové maso 
ve vlastní šťávě z Hustopeč.

Komise rovněž rozhodla o obnovení cer-
tifikátů výrobcům, jimž platnost značky 
po  dvouletém cyklu vypršela. Právo užívat 
značku bylo potvrzeno 12 stávajícím držite-
lům pro 15 výrobků:

•	 Farma Zdeňka – Mléko a mléčné výrobky 
z kravského mléka

•	 Jaroslav Juráň – Skaličský med a Svíčky 
z pravého včelího vosku

•	 Eduard Kozák – 100% ovocná a zelenino-
vá šťáva a Křížalky

•	 Včelí království z.s. – Med

•	 Pekařství Fojtík, s.r.o. – Potštátský 
chléb

Komise udělila další značku 
MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® 

•	 Zemědělské družstvo Partutovice – 
Brambory konzumní a  sadbové a  Partu-
tovské domácí cukroví a  Partutovická 
bramborová bábovka

•	 WELLART, v.o.s. Hranice – Hranický Well-
artův chléb a další pečivo

•	 Řeznictví a  uzenářství Kubeša Oldřich 
– Uzenářské a masné výrobky z Malhotic

•	 Bohumil Kučera – BIO ovoce z Opatovic 
u Hranic

•	 Farma kozí hrádek s.r.o. – Hustopečské 
kozí sýry a kozí mléčné výrobky

•	 PRVNÍ SOUKROMÝ PIVOVAR SPOLE-
ČENSKÝ s.r.o. – Svatovar Originelní 
Lipnické pivo

•	 Přemysl Bouška – Dřevěné dekorativní 
předměty

Další informace k  regionální značce MO-
RAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® nalez-
nete na webových stránkách: http://www.
regionhranicko.cz/moravska-brana, 
značku uděluje Hranická rozvojová agentu-
ra, z.s. se sídlem v Hranicích, Tř. 1. máje 328, 
kde se mohou výrobci, řemeslníci a produ-
centi se svými dotazy obracet a konzultovat 
možnost získání certifikátu pro své výrobky. 

Výrobky nesoucí značku jsou k  zakoupení 
mimo jiné v IC Moravská brána v Hranicích 
na zámku.

Již tradiční akcí mikroregionu Hranicko se 
stala studijní cesta, kterou každoročně ab-
solvují zástupci obcí mikroregionu Hranic-
ko. Letošní studijní cesta proběhla od 30. 
5.  do 2. 6. 2018 do velmi krásného regionu 
Třeboňsko. Poznávání Třeboňska bylo již 
tradičně spojeno s  cykloturistikou, kdy se 
organizace tras velmi schopně ujal Ing. Petr 
Pajdla a  tímto mu ještě jednou děkujeme.  
V  rámci sdílení dobré praxe jsme se setka-
li se zástupci města Třeboň, kde jsme si 
mohli vyměnit zkušenosti a  sdílet příklady 
dobré praxe z řízení města a obcí. Poděko-
vání patří tedy zástupcům města Třeboň 
– Ing.  Josefu Pindrochovi, místostarostovi 
města, a Ing. Jitce Bednářové, tiskové mluv-
čí města Třeboň, kteří nám věnovali svůj 
čas a  své zkušenosti. V  rámci setkání jsme 
naše kolegy z Třeboňska pozvali také k nám 
na Hranicko. Dále jsme navštívili nově zre-
konstruované muzeum – Dům Štěpánka 
Netolic  kého, který se proslavil vybudování 
rybniční soustavy na  Třeboňsku. V  muzeu 

Poznáváme 
Třeboňsko

měli krásný model této rybniční sousta-
vy a  další významné a  zajímavé exponáty. 
Ve  městě jsme pak mohli ochutnat různé 
rybí speciality.

Region Třeboňsko je jistě velmi žádanou 
turistickou lokalitou, vyhledávanou hlavně 
cykloturisty, ale i dalšími návštěvníky. Jsme 
rádi, že jsme se do tohoto regionu mohli vy-
pravit a získat tak nové inspirující zkušenos-
ti a nové zážitky.Večerníčkův pohádkový les v Partutovicích

Model třeboňské rybniční soustavy

Držitelem značky jsou také baňky paní Vyčítalové 
z Vysoké
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Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice 
Mob.: 733 137 754

Agentura poskytuje služby v oblasti přípravy žádostí, realizace projektů finan-
covaných z tuzemských a evropských dotačních programů. Nabízíme zkušenosti 
z přípravy, řízení a hodnocení projektů, koordinace rozvoje cestovního ruchu, 
realizace propagačních kampaní, vytváření místních partnerství, zapojování ve-
řejnosti do přípravy projektů.

E-mail: agentura@hranickarozvojova.cz
www.hranickarozvojova.cz

MAS Hranicko byla v  období únor 2016 – 
červenec 2017 realizátorem projektu Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO 
ORP Hranice. Cílem projektu bylo zlepšit 
kvalitu vzdělávání v  mateřských a  základ-
ních školách tím, že byla podpořena spolu-
práce zřizovatelů, škol a  ostatních aktérů 
ve vzdělávání, probíhalo společné informo-
vání, vzdělávání a  strategické plánování 
partnerských aktivit pro řešení místně spe-
cifických problémů a  potřeb. V  rámci pro-
jektu vznikl strategický dokument Místní 
akční plán vzdělávání pro Hranicko (MAP 
pro Hranicko), ve kterém jsme na základě 
dat a  analýz z  regionu definovali vlastní 

dlouhodobé cíle a  priority ve  vzdělávání 
a navrhli jsme konkrétní opatření, jak těch-
to cílů dosáhnout.  

Od listopadu 2018 do července 2022 bude 
MAS Hranicko v  našem regionu realizovat 
návazný projekt Místní akční plán (MAP) 
rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hrani-
ce II. Projekt vychází z MAPu pro Hranicko, 
který bude v průběhu téměř čtyřletého pro-
jektu nadále aktualizován a rozvíjen. Zapojí 
se všech 35 ZŠ, MŠ a ZUŠ z našeho regionu, 

které čeká spousta vzdělávacích aktivit – 
např. pravidelné setkávání ředitelů ZŠ a MŠ,  
podpora polytechnického vzdělávání a  ka-
riérového poradenství, vznik lokálních me-
todických kabinetů a regionálních školních 
vzdělávacích plánů či workshopy pro rodi-
če. 

Zpracování MAPu II bude probíhat za 
účasti všech důležitých partnerů, tj. škol 
a jejich zřizovatelů, ale i zástupců neformál-
ního vzdělávání a  rodičů. Podání žádosti 
o dotaci předcházely schůzky se všemi ředi-
teli a  zřizovateli základních škol v  regionu, 
na  kterých jsme zjišťovali potřeby a  poža-
davky škol a návrhy aktivit pro implementa-

ci MAP, ty pak byly do projektu zakompono-
vány. Jedním z hlavních přínosů je vytvoření 
platformy pro otevřenou komunikaci se zo-
hledněním místních potřeb, prohloubení 
spolupráce – setkávání, sdílení zkušeností 
a  předávání příkladů dobré praxe pedago-
gů, zřizovatelů, rodičů, dále pak zvýšení in-
formovanosti, důvěry, otevřenosti a inspira-
ce pro ostatní. 

Hlavním rozhodovacích orgánem v  pro-
jektu bude Řídící výbor, který se bude pravi-

Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání 
pro Hranicko II – zapojit se můžete i Vy

delně scházet, aby rozhodoval o důležitých 
otázkách při zpracování dokumentu. Pro 
realizaci MAP II bude pravidelně svoláváno 
6 pracovních skupin zřízených Řídícím vý-
borem – PS pro financování, PS pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj mate-
matické gramotnosti, PS pro rovné příleži-
tosti, PS Předškolní vzdělávání a péče a PS 
Podnikavost a  iniciativa, polytechnické 
vzdělávání, kariérové poradenství. V  Řídí-
cím výboru a  Pracovních skupinách může 
být každý, kdo má k dané problematice co 
říct. Pokud byste se i vy rádi stali členy Řídí-
cího výboru či některé pracovní skupiny, 
neváhejte se co nejdříve obrátit na pracov-

níky MAS Hranicko. Rádi do našich řad při-
zveme zástupce zřizovatelů, škol, školek 
a  školských zařízení, zástupce základních 
uměleckých škol, ostatních organizací ne-
formálního a  zájmového vzdělávání a  také 
zástupce z řad aktivních rodičů zapojených 
například do školských rad. 

Aktuální informace o  místním akčním 
plánování můžete sledovat na  webových 
stránkách MAS v záložce MAP www.region-
hranicko.cz/map.

Návštěva inkluzivní školy v Holešově MAP pro Hranicko na konferenci v Teplicích n/B.Manažerka projektu V. Závrská moderuje setkání


