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Úvodní slovo Úvodní slovo Úvodní slovo Úvodní slovo     
 
Dostává se Vám do rukou první Výroční zpráva, která shrnuje naše výsledky za první rok činnosti. Hranická 
rozvojová agentura byla na sklonku roku 2007 založena jako servisní a poradenská organizace dvou 
regionálních sdružení – Mikroregionu Hranicko a MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko. Ustavení nové 
organizace bylo vyústěním téměř ročního procesu hledání řešení pokračování Sekretariátu MR Hranicko po 
uzavření mezinárodního projektu INNOREF.   
 
Hlavním posláním se stalo poskytování služeb nejen dvěma zakladatelům, ale dále potenciálním uchazečům o 
financování svých záměrů z dotačních titulů především z našeho regionu, ale i mimo něj.  Po rozběhnutí 
dotačního programu LEADER si naše služby vyzkoušela řada žadatelů. První rok činnosti byl rokem prvních 
úspěchů i v jiných dotačních programech.  
Celý průběh roku 2008 významnou měrou přispěl ke zvyšování specializace týmu původně financovaného 
výhradně z členských příspěvků.  Agentura jako nezisková organizace si zachovala svůj veřejně-prospěšný 
charakter a zabývá se například koordinací cestovního ruchu nebo vzděláváním v oblasti získávání dotací. 
V tomto směru se nám podařilo v úzké spolupráci s Mikroregionem Hranicko a Městem Hranice rozběhnout 
projekt Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi, který financujeme 
z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PL. Dále jsme realizovali například sérii školení v rámci 
naší servisní činnosti pro Mikroregion Hranicko pod názvem Vzdělávání pro rozvoj regionu a studijní cestu do 
partnerského regionu Kyjovské Slovácko.  
 
Věřím, že informace pomůžou všem zájemcům se lépe zorientovat v širokém spektru našich aktivit a povedou k 
rozšiřování našich partnerů na Hranicko i mimo něj.  
 
 
 
Jan Balek 
ředitel  
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Pracovníci Pracovníci Pracovníci Pracovníci Hranické rozvojové agentury, z.s.Hranické rozvojové agentury, z.s.Hranické rozvojové agentury, z.s.Hranické rozvojové agentury, z.s.    
 
 
Jan BalekJan BalekJan BalekJan Balek    

 
Od října roku 2007 ředitel Hranické rozvojové agentury. Vystudoval obor Veřejná správa                           
a regionální rozvoj na Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.                   
V letech 2000 – 2004 projektový manažer a pak zástupce ředitele CpKP střední Morava, kde se 
specializoval na strategické plánování a komunitní plánování s veřejností. Od roku 2004 do 
prosince 2007 manažer rozvoje Mikroregion Hranicko a souběžně manažer mezinárodního 

projektu INNOREF. Současně koordinátor přípravy regionu Hranicko na využití programu LEADER. V letech 
2003 – 2004 byl členem týmu pro přípravu programu LEADER v regionu Haná. Pracoval na strategických 
plánech MR Moštěnka, MR Záhoran, MR Hranicko, Koncepce EVVO Olomouckého kraje. Má zkušenosti s 
přípravou neinvestiční i investičních záměrů v oblasti cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů              a rozvoj 
infrastruktury obcí.  
 
 
Marcela TomášováMarcela TomášováMarcela TomášováMarcela Tomášová    

    
Finanční manažerka. Vystudovala obor Finance na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 
1991 do roku 2006 pracovala v České pojišťovně a.s. a následně v Mikroregionu Hranicko 
jako projektový manažer projektu „Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti vytvořením pracovních 
týmů“. V týmu Hranické rozvojové agentury působí od července 2008, má zkušenosti                           
s vedením projektů (Pracovní týmy—OP Rozvoj lidských zdrojů), připravovala projekty do 

Programu rozvoje venkova LEADER „Měníme Hranicko“ a Programu rozvoje venkova. Má na starosti 
management Mikroregionu Hranicko, finanční řízení projektu Destinační management. Specializuje se na 
rozvoj podnikání.  
 
 
Michaela  RandáčkováMichaela  RandáčkováMichaela  RandáčkováMichaela  Randáčková    
    

Projektová manažerka. Vystudovala pětiletou Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou, (obor 
všeobecná ekonomika), od roku 1997 – 2000 pracovala v malé obchodní společnosti a v roce 
2001 nastoupila do společnosti Philips Picture Tube Technology Center v Hranicích (LG.Philips 
Displays, Multidisplay), kde působila do roku 2005, podílela se na menších i velkých 
technologických projektech, zodpovídala za činnosti spojené se zaváděním nových materiálů               
a komponent do výroby, školila nové zaměstnance (Proces výroby vakuové obrazovky). V roce 

2005 nastoupila na mateřskou dovolenou, během které se „soukromě“ věnovala oblasti Evropských 
strukturálních fondů, účastnila se školení a konferencí s touto tematikou (Nové Operační programy 2007 – 
2013, Financování projektů z ESF, Konference o OP VK a OP LZZ). 
V agentuře působí od září 2008. Má za sebou úspěšně zpracované projekty do programu LEADER „Měníme 
Hranicko“, dále projekty do Programu rozvoje venkova, OP Životní prostředí a OP Lidské zdroje                                          
a zaměstnanost. V současné době je manažerkou projektu Destinační management turistických lokalit 
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Hranicko a Dolina Małej Panwi a převzala koordinaci Mlynářské cyklotrasy. 
 
 
 
František KopeckýFrantišek KopeckýFrantišek KopeckýFrantišek Kopecký    
    

Pro agenturu pracoval na mandátní smlouvu jako konzultant od 1. ledna do poloviny května 
2008. Stál u zrodu a byl hlavním koordinátorem příprav mezinárodního projektu Destinační 
management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi, který byl vybrán k realizaci 
v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko. Dále se podílel na rozjezdu 
Grantového programu Regionu Hranicko, staral se o aktivity na mlynářské cyklotrase, měl na 
starosti rozběh nového webu regionhranicko.cz a propagaci činnosti agentury. Ze zakázek 

agentury se podílel na podpořených projektech „Zrestaurování 2 kamenných křížků“ pro obec Ústí či na Studii 
proveditelnosti pro projekt „Za krásami městské památkové zóny v Hranicích“. V květnu 2008 přešel do 
spoluzakladatelské organizace agentury, MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, na pozici manažera.  
 
 

 

 

 

 

 

Externí Externí Externí Externí spoluspoluspoluspolupracovnícpracovnícpracovnícpracovníciiii    vvvv    roce 2008roce 2008roce 2008roce 2008    
 

Miloslava Hrušková   

Petra Konečná  

Ladislav Ptáček  

Pavla Šiková   

Dalibor Škoda  
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Služby  Služby  Služby  Služby      
 
EEEExterní poradenství pro program LEADER „Měníme Hranicko“ xterní poradenství pro program LEADER „Měníme Hranicko“ xterní poradenství pro program LEADER „Měníme Hranicko“ xterní poradenství pro program LEADER „Měníme Hranicko“     
 

Hranická rozvojová agentura v druhé polovině roku působila jako externí poradce pro MAS Rozvojové 
partnerství regionu Hranicko při realizaci dotačního programu „Měníme Hranicko“. Tuto funkci vykonává  na 
základě smlouvy schválené orgány MAS v období realizace dotačního programu, tedy v letech 2008 - 2013. 
Poradenství spočívá v zajištění funkce facilitátora, poskytování pravidelných konzultací, vyhodnocování 
činnosti MAS a v průběžných aktualizacích Strategického plánu LEADER a Strategie rozvoje regionu Hranicko. 
Je na místě vysvětlit, co tyto na první pohled záhadná sousloví znamenají.  
 
Facilitátor je ten, kdo usnadňuje diskusi. Diskuse je průvodním jevem spolupráce samospráv, neziskových 
organizací a podnikatelů při přípravě a realizaci programu LEADER. Úlohou facilitátora je většinou pozorně 
naslouchat, shrnovat diskusi a nabízet kompromisy vedoucí mnohdy ze zašmodrchaných spletí různých názorů 
a požadavků. V místních akčních skupinách zodpovědných za program LEADER pomáhá dobrat se společných 
návrhů nejen na jednání orgánů MAS. Průběžné konzultace poskytované MAS směřují k návrhům, jak 
přistupovat k hodnocení projektů, k zněním definicí výběrových kritérií, postupům při sběru a administraci 
projektů.   
 
Naší rolí je také koordinovat proces sebe hodnocení MAS a navrhovat aktualizace plánů úzce spojených s 
realizací programu.  
 
 
PPPPříprava projektůříprava projektůříprava projektůříprava projektů    
 
  
ÚÚÚÚprava veřejného prostranství vprava veřejného prostranství vprava veřejného prostranství vprava veřejného prostranství v    okolí kostelaokolí kostelaokolí kostelaokolí kostela    
    
Zadavatel: obec Ústí 
Stručně o projektu: Hlavním cílem projektu „Úprava 
veřejného prostranství v okolí kostela“ je adaptace zeleně 
v okolí kostela, podpora výstavnosti a důležitosti tohoto 
místa a celkové zvýšení hodnoty obce. Úprava okolí 
kostela podpoří vzhled návsi, potažmo celé obce a vytvoří 
příjemné, obytné a zdravé prostředí nejen obyvatelům, 
ale i návštěvníkům obce.  Vybudováním mobiliáře 
(lavičky, stojany na kola) v zelených plochách kolem 
kaple vznikne prostor lákající k odpočinku projíždějící 
cyklisty. Neméně důležitým cílem je naplnění programu 
obnovy venkova obce Ústí, kdy jedním bodem je právě 
úprava okolí kostela.  
Celkové náklady: 588.483 Kč 
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Přiznaná dotace: 470.786 Kč 
Program: PRV – LEADER „Měníme Hranicko“ 
Odpovědný pracovník: Michaela Randáčková 
 
 
KulturněKulturněKulturněKulturně----společenskéspolečenskéspolečenskéspolečenské    centrum obce Klokočícentrum obce Klokočícentrum obce Klokočícentrum obce Klokočí    
    

Zadavatel: Obec Klokočí 
Stručně o projektu: Cílem projektu je obnova knihovny                      a 
vybudování kulturně-společenského centra. Tyto prostory budou 
všestranně využívány, pro kulturní, společenské                     i 
vzdělávací akce a stanou se tak přirozeným centrem spolkového 
života a kultury v obci Klokočí.   
Obnovou zařízení knihovny, instalací audi-video techniky                a 
případnou obnovou přilehlých prostor se rozšíří možnosti využití o 
další vzdělávací, kulturní či jiné akce a vytvoří se tak ucelené 
centrum kultury a vzdělávání v obci. Pořádáním besed, výstav, 

školení a jiných akcí se dosáhne maximálního využití těchto prostor a celková funkčnost knihovny bude velkým 
přínosem pro celou obec. Dalším neméně důležitým důvodem realizace projektu je oslava výročí 90 let od 
založení knihovny v obci, knihovna začala fungovat 1. října 1919. 
Celkové náklady: 245.200 Kč 
Přiznaná dotace: 190.400 Kč 
Program: PRV – LEADER „Měníme Hranicko“ 
Odpovědný pracovník: Michaela Randáčková 
 
 
Ať se máme kde scházet aneb víceúčelový důmAť se máme kde scházet aneb víceúčelový důmAť se máme kde scházet aneb víceúčelový důmAť se máme kde scházet aneb víceúčelový dům    
    
Zadavatel: Obec Dolní Těšice 
Stručně o projektu: Cílem projektu „Ať se 
máme kde scházet aneb víceúčelový dům“ je 
rekonstruovat dům. č. 11 v obci Dolní Těšice, 
která je ve vlastnictví obce. Stávající využití 
budovy je velmi omezené vzhledem 
k technickému stavu. Po provedené 
rekonstrukci  vznikne víceúčelový objekt, 
který bude sloužit pro kulturní, společenský, 
sportovní a spolkový  život v obci. Vznikne i 
nové místo pro veřejný internet, který 
v současné době v obci chybí. Projekt, který 
byl předložen do programu LEADER, řeší 
pouze I. etapu rekonstrukce, která je zaměřena na vnitřní úpravy a střechu. Fasáda bude řešena v II. etapě, 
která není předmětem tohoto projektu.  
Náklady na I. etapu projektu: 1.498.750 Kč 
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Přiznaná dotace z programu LEADER: 1.199.000 Kč 
Komplexní řešení rekonstrukce (I. a II. etapa) byla zpracována do podoby projektu, který byl podán do PRV, 
opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby. 
Celkové náklady: 2.518.700 Kč 
Odpovědný pracovník: Marcela Tomášová 
 
 
Modernizace technologie dojírny PartutoviceModernizace technologie dojírny PartutoviceModernizace technologie dojírny PartutoviceModernizace technologie dojírny Partutovice    
    

Zadavatel: Zemědělské družstvo Partutovice 
Stručně o projektu: 
Projekt se zabývá modernizací stávajícího dojícího 
zařízení s použitím nových technologických prvků,  které 
povedou k výraznému zlepšení podmínek dojení. 
Součástí technologie je instalace elektronického 
systému identifikace zvířat, který zajistí dokonalou 
evidenci stáda, jeho provozních parametrů a umožní 
obsluze významné zlepšení zootechnické práce ve všech 
oblastech. Technologie sestává ze systému měření 
mléka, identifikačního systému, sledování pohybové 
aktivity, včetně potřebného softwaru. 
Celkové náklady projektu: 2.684 640 Kč 

Přiznaná dotace: 1.000.000 Kč 
Program: PRV – LEADER  „Měníme Hranicko“, Modernizace zemědělských produktů 
Odpovědný pracovník: Marcela Tomášová 
 
 
 
Zrestaurování 2 kamenných křížůZrestaurování 2 kamenných křížůZrestaurování 2 kamenných křížůZrestaurování 2 kamenných křížů    
 
Zadavatel: Obec Ústí 
Stručně o projektu: Projekt byl spojen se zapojením dětí do obnovy kulturního dědictví v obci. 
Celkové náklady projektu: 229.000 Kč 
Přiznaná dotace: 160.000 Kč 
Program: POV MMR ČR 
Odpovědný pracovník: František Kopecký 
 
 
Modernizace mateřské školy Milotice nad BečvouModernizace mateřské školy Milotice nad BečvouModernizace mateřské školy Milotice nad BečvouModernizace mateřské školy Milotice nad Bečvou    
    
Zadavatel: Obec Milotice nad Bečvou 
Stručně o projektu: Tento investiční projekt byl zaměřen na obnovu fasády, výměnu oken a dobudování 
okolního areálu. 
Náklady projektu: 1.614.400 Kč 
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Přiznaná dotace: 1.452.960 Kč 
Program: PRV 
Odpovědný pracovník: František Kopecký 
 
    
Vybudování zázemí sportovního areáluVybudování zázemí sportovního areáluVybudování zázemí sportovního areáluVybudování zázemí sportovního areálu    
    
Zadavatel: Obec Horní Újezd 
Stručně o projektu: Cílem projektu je vybudování nového objektu, který bude sloužit místním spolkům jako 
zázemí a sklad pro movitý majetek a vybavení. V obci jsou aktivní spolky, které užívají fotbalové hřiště a 
související budovy. Jako zázemí nyní slouží stavební buňka a plechový sklad, jejichž vlastníkem je TJ Sokol 
Horní Újezd. Jedná se o stavby, které vzhledem ke své povaze nejsou zapsány v katastru nemovitostí, při 
výstavbě se jednalo se o provizorní zařízení. Objekty již nestačí pro uskladnění vybavení, nejenom prostorově, 
ale i z bezpečnostního hlediska, jelikož tyto provizorní stavby je těžké dostatečně zajistit proti případné krádeži. 
V současné době jsou zde uskladněny zejména lajnovačky, lavičky, kultivátor a traktor na sečení.   
Náklady projektu: 838.789 Kč 
Přiznaná dotace: 671.031 Kč 
Program:  PRV - LEADER „Měníme Hranicko“ 
Odpovědný pracovník: Miloslava Hrušková 
 
 
Za krásami MZa krásami MZa krásami MZa krásami Městské památkové zóny v Hranicíchstské památkové zóny v Hranicíchstské památkové zóny v Hranicíchstské památkové zóny v Hranicích    ––––    studie proveditelnostistudie proveditelnostistudie proveditelnostistudie proveditelnosti    
    
Zadavatel: Město Hranice 
Stručně o projektu: Projekt „Za krásami městské památkové zóny v Hranicích“ má za cíl zvýšit atraktivitu města  
Hranic jako lákavé turistické destinace prostřednictvím dvou klíčových projektových aktivit – vytvoření městské 
naučné trasy a na ní zpřístupnění vyhlídky z věže Staré radnice. 
Projekt reaguje na potřeby cílových skupin, a to především v rozšíření nabídky atraktivit cestovního ruchu, 
zároveň dojde ke zlepšení, sjednocení a rozšíření sítě informačních bodů, které jednak pomohou návštěvníkům 
s orientací, upozorní je na zajímavosti a místa, které stojí za vidění a také jim přinese vhodnou formou podané 
informace o historii či jedinečnosti města. 
Hranická rozvojová agentura připravovala studii proveditelnosti, která byla zpracována pro posouzení reálnosti 
a připravenosti projektu ve fázi přípravné, realizační i provozní. Základním nástrojem se stal sběr, syntéza a 
analýza dat popisujících výchozí situaci projektu, parametru navrhovaného řešení, dopadu projektu na cílové 
skupiny, stavebně organizačního zajištění realizace a udržitelnosti projektu.  
Celkové náklady: 3 229 896 Kč 
Celkové způsobilé výdaje: 2.497.960 Kč 
Program: ROP NUTS II Střední Morava,    prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.2. 
Veřejná infrastruktura a služby 
Odpovědný pracovník: Jan Balek 
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Projekty Projekty Projekty Projekty a další aktiva další aktiva další aktiva další aktivityityityity    
 
 
Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej     PanwiPanwiPanwiPanwi        
 

Vedoucí partner projektu: Hranická rozvojová agentura, z.s.  
Dotační program: Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská 
republika 2007–2013 
Výše dotace: 90 %  
Partneři: Město Hranice, Gmina Zawadzkie, Gmina Kolonowskie  
Délka projektu: 2 roky (07/2008 – 06/2010) 
Celkový rozpočet projektu: 315.079 EUR  
Rozpočet Hranické rozvojové agentury: 136.672 EUR 
Odpovědný pracovník: Michaela Randáčková 
 

    
Cíle projCíle projCíle projCíle projektu:ektu:ektu:ektu:    
Cílem projektu je zavedení destinačního managementu jako formy řízení turistických lokalit. Rozvoj nabídky 
turistických služeb v partnerských regionech (turistické balíčky rezervačního systému na webu, cyklomapy, 
studijní pobyty, vzdělávací semináře pro poskytovatele služeb CR). Využití zajímavého turistického potenciálu 
v obou oblastech. Zvýšení návštěvnosti a délky pobytu v regionu díky výsledkům práce destinačního 
managementu. Zvýšení kvality služeb prostřednictvím vzdělávacích programů a výměny know-how                             
a vytvoření partnerství s polskými sousedy. 
 
    
Dosud realizované aktivityDosud realizované aktivityDosud realizované aktivityDosud realizované aktivity    
30. 9. 2008 bylo Hranické rozvojové agentuře, 
z.s., jako vedoucímu partnerovi projektu, oficiálně  
od JTS oznámeno, že projekt Destinační 
management turistických lokalit Hranicko a 
Dolina Małej Panwi byl doporučen ke 
spolufinancování z prostředků ERDF. 
První aktivita, která byla realizována v rámci 
projektu, bylo pracovní setkání partnerů projektu, 
zahajovací schůzka (tzv. kick-off meeting). Ta 
proběhla dne 10. 10. 2008 v prostorách 
kanceláře Hranické rozvojové agentury 
v Hranicích. Během schůzky byl znovu probrán a 
ustanoven harmonogram akcí pro jednotlivé 
partnery, dále byl navržen harmonogram 
monitorovacích období. Bylo projednáno vydání dvoujazyčného informačního letáku o projektu, kdy tato 
aktivita zůstala v „režii“ vedoucího partnera projektu.  
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Součástí projektu bylo sestavení pracovní skupiny, která měla první zasedání 13. 12. 2008 v místě sídla 
Hranické rozvojové agentury. Pracovní skupina byla sestavena ze zástupců poskytovatelů služeb cestovního 
ruchu, zástupců obcí regionu a kulturních zařízení. Celkem bylo do pracovní skupiny zařazeno 13 členů, plus 
manažer projektu, finanční manažer projektu a supervizor. Členům byl představen projekt destinačního 
managementu a znovu vysvětlen jejich úkol a účel za jakým byla pracovní skupina sestavena. Hlavní náplní 
první schůzky byl sběr námětů a připomínek k zadání zpracování analýzy potenciálu cestovního ruchu regionu 
Hranicko. Byla vypracována koncepce zadání a toto bylo následně posláno členům pracovní skupiny 
k připomínkování. V lednu 2009 pak bylo započato zpracování samotné analýzy.  
Region Hranicko měl své zastoupení také na Mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech – 
Regiontur, který se uskutečnil 15. až 18. ledna 2009 v Brně. V rámci expozice Olomouckého kraje zde byl 
výstavní a informační stánek, kde se střídali zástupci Hranické rozvojové agentury, Města Hranice, lázní Teplice 
nad Bečvou, MIC, ale také zástupci polského partnera projektu, který prezentoval polský region .  
 
    

Mlynářský krajánekMlynářský krajánekMlynářský krajánekMlynářský krajánek    
 
V roce 2008 přešla pod Hranickou rozvojouvou agenturu 
v rámci zajištění destinačního managementu regionu 
Hranicko také koordinace aktivit na místní cyklotrase „Po 
stopách využívání vodní a větrné energie“. Hlavním 
koordinátorem byl nadále Mgr. František Kopecký. Aktivity 
na mlynářské cyklotrase pokračovaly v nastavené koncepci 
let minulých. Sezóna 2008 byla zahájena 5. dubna 
vyjížďkou a kulturní akcí na hustopečském zámku.  
Touto akcí byl rovněž oficiálně zahájen už třetí ročník 
celosezónní cyklistické soutěže Mlynářský krajánek, které 
se nakonec zúčastnilo 104 cyklistů. Soutěž nabízí 
účastníkům kromě výhry mnoha věcných cen též možnost 
dozvědět se zábavnou formou něco o historii mlynářského 
řemesla na Hranicku. Spočívá ve vyplňování soutěžního průkazu, do kterého účastník musí postupně nasbírat 8 
kontrolních razítek z hospůdek po trase         a především odpovědi na 13 mlynářských otázek, s nimiž pomohou 
informační tabule rozeseté po všech třech okruzích mlynářské cyklotrasy. 
Již po třetí mohli účastníci využít k soutěžení třech cyklistických výletů, které postupně obsáhly celou 
cyklotrasu.  26. dubna to byl potštátský okruh, 24. května zavedl výlet cyklisty až ke Starému Jičínu a na kácení 
máje do Ústí, 14. června pak byla zajímavým zpestřením zastávka na Pivních slavnostech v Bělotíně. Sezóna 
vyvrcholila 20. září na Slavnostním vyhlášení výsledků soutěže ve Skaličce, kde byli mimo jiné všichni účastníci 
pasováni za členy Cechu mlynářského regionu Hranicko, losovala se spousta věcných cen a pro návštěvníky 
proběhl doprovodný program včetně živé hudby, exhibice Bike trial, dětského závodu zručnosti či vystoupení 
místních maminek s dětmi.  
Podrobnosti o všech akcích zájemci pravidelně nacházeli v Hranickém týdnu a na webu cyklotrasy 
www.regionhranicko.cz/cyklotrasa.  
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Odpovědní pracovníci: František Kopecký, Michaela Randáčková 
 
    
    
Management MR Hranicko Management MR Hranicko Management MR Hranicko Management MR Hranicko vvvv    roce 2008roce 2008roce 2008roce 2008    
 
Rok 2008 byl rokem velkých změn. Po ukončení projektu INNOREF v prosinci 2007 zůstala jediným 
zaměstnancem Mikroregionu Hranicko na plný úvazek Marcela Tomášová, jejíž hlavní pracovní náplní bylo 
řízení a dokončení projektu Pracovní týmy. Dále  pro Mikroregion zajišťovala další činnosti – Rady a Valné 
hromady, správa rozpočtu, bankovní operace, administrativa, korespondence, závazky z minulých období.  
Současně ke konci roku 2007 byla založena Mikroregionem Hranicko a Rozvojovým partnerstvím regionu 
Hranicko Hranická rozvojová agentura, z.s., která vznikla jako servisní organizace Mikroregionu.  Po ukončení 
projektu Pracovní týmy byla správa mikroregionu převedena pod  Hranickou rozvojovou agenturu. 
Agentura v 2. polovině roku 2008 realizovala tyto aktivity:   
    
Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program regionu Hranicko regionu Hranicko regionu Hranicko regionu Hranicko 2008200820082008    
 

Grantový program regionu Hranicko,  podpořený z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, vznikl v roce 
2008 jako pilotní projekt na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a 
významných firem na Hranicku. Celková výše nákladů byla 500.000 Kč. Program otestoval  spolupráci 
zapojených subjektů za účelem nalezení nové formy podpory kulturních a sportovních akcí na Hranicku s cílem 
obohatit nabídku kvalitních kulturních a sportovních akcí a zvýšit jejich kvalitu. V roce 2008 se do programu 
zapojili Cement Hranice a.s., SSI Schäfer s.r.o., Váhala a spol. s.r.o., ŽELEZO HRANICE s.r.o. Celkem bylo 
v roce 2008 podpořeno 16 kulturních a sportovních akcí, které proběhly od srpna do prosince. Výše příspěvku 
na tyto akce byla 250.000 Kč. Součástí programu byly doprovodné akce – společný propagační banner, 
letáček podpořených akcí a propagace na webu, vzdělávací semináře, publikace umělců a uměleckých 
souborů na Hranicku. 
Odpovědní pracovníci: Jan Balek, Michaela Randáčková 
    
Den sDen sDen sDen s    regionem Hranickoregionem Hranickoregionem Hranickoregionem Hranicko    
 

V sobotu 11. 10. 2008 proběhl ve Valšovicích druhý ročník 
akce nazvané den s Regionem. Účastníci petanqueového 
turnaje, který byl hlavním bodem programu, se sešli za 
ranní mlhy na sportovním hřišti ve Valšovicích. Jejich 
uvítání a představení celé akce se ujal Ing. Jan Balek, 
ředitel Hranické rozvojové agentury, z.s., která byla jedním 
ze spolupořadatelů akce.  Družstva byla rozlosována do 
dvou skupin a turnaj byl zahájen. V průběhu dne byl 
dětským návštěvníkům k dispozici skákací hrad, soutěže a 
hry, skvěle připravené maminkami z MC Dráček v 
Hranicích. Brzy po poledni již byl znám vítěz celého turnaje, 
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kterým se stalo družstvo Rozvojového Partnerství „A“ ve složení G. Olivová, F. Kopecký a L. Vrubel. Na druhém 
místě se umístilo družstvo z Valšovic a na třetím Rozvojové partnerství „B“. Po rozdání cen hrála všem 
přítomným k tanci i poslechu kapela D.U.Bmusic z Rokytnice u Přerova. Akce se konala za podpory 
Olomouckého kraje. 
Výše nákladů na tuto akci byla 30.000 Kč 
 
Odpovědný pracovník: Michaela Randáčková 
 
    
Projekt  „Projekt  „Projekt  „Projekt  „Vzdělávání pro rozvoj regionuVzdělávání pro rozvoj regionuVzdělávání pro rozvoj regionuVzdělávání pro rozvoj regionu““““    
 
Mikroregion Hranicko byl v roce 2008 podpořen z Programu rozvoje venkova z opatření III.3.1. Vzdělávání a 
informace s projektem Vzdělávání pro informace. Cílem projektu bylo zvýšit informovanost o dotačních 
programech  a možnostech financování záměrů z dotačních prostředků pro všechny zájemce ze strany starostů, 
zástupců neziskových organizací,  místních spolků a široké veřejnosti. 
Realizací projektu byla pověřena Hranická rozvojová agentura, z.s., která zajistila kompletní realizaci 
vzdělávacích seminářů, studijní cesty, vypracovala žádost o platbu a následnou kontrolou ze strany Státního 
zemědělského intervenčního fondu. 
Celý projekt se skládal z 8 vzdělávacích seminářů, které proběhly ve třech sériích, v červnu, říjnu a listopadu 
2008. 
 
Přehled seminářů: 
 

18. června 2008 Cestovní ruch a rozvoj cestovního ruchu na Hranicku 

24. června 2008 Veřejná prostranství a hřiště 

26. června 2008 Jak zafinancovat Váš záměr z prostředků a EU 

8. října 2008 Plánování rozvoje obce, strategie rozvoje regionu 

9. října 2008 Příprava projektu do EU aneb co je nutné udělat před podáním projektové 
žádosti, 

14. října 2008 Rozvoj podnikání a využití dotačních programů pro rozvoj firma – pro 
začínající, malé a střední podnikatele 

19. listopadu 2008 Rozvoj podnikání – využití Programu rozvoje venkova ČR pro rozvoj firmy 

22. listopadu 2008 Jak správně napsat žádost do Programu rozvoje venkova ČR 

 
 
Součástí projektu byla také studijní cesta, která proběhla ve dne 26. a 27. září 2008 do regionu Kyjovské 
Slovácko. Tento region byl vybrán záměrně, protože zde působí Místní akční skupina Kyjovské Slovácko 
v pohybu, která je partnerskou MAS Rozvojového partnerství regionu Hranicko. 
Všechny semináře byly volně přístupné všem zájemcům z řad starostů, zastupitelů, spolků, neziskových 
organizací, podnikatelů i všem dalším zájemcům. 
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Celkový rozpočet projektu byl 233.400,-. 
 
Odpovědný pracovník: Marcela Tomášová 
 
 
Spolupráce škol a zaměstnavatelůSpolupráce škol a zaměstnavatelůSpolupráce škol a zaměstnavatelůSpolupráce škol a zaměstnavatelů    pro zlepšení uplatnění absolventů na trhu práce na Hranickupro zlepšení uplatnění absolventů na trhu práce na Hranickupro zlepšení uplatnění absolventů na trhu práce na Hranickupro zlepšení uplatnění absolventů na trhu práce na Hranicku    
 
Pod názvem „Spolupráce škol a zaměstnavatelů pro zlepšení uplatnění absolventů na trhu práce na Hranicku“ 
vznikl nápad, jak v budoucnu zaplnit mezery na trhu práce. Ty v posledních letech vznikají v důsledku 
nedostatku určitých profesí poptávaných zaměstnavateli na Hranicku. Nejmarkantněji se tato skutečnost 
projevuje v technických oborech, jako jsou obráběč, frézař, strojírenský technik nebo stavební inženýr. Firmám 
tak nezbývá, než se po potřebných zaměstnancích rozhlížet v zahraničí. Vklad připravovaného projektu k řešení 
spočívá v prohloubení informovanosti dětí a rodičů o budoucích trendech na trhu práce a propagaci oborů 
s nejlepší perspektivou uplatnění. Informace jim budou předávat výchovní poradci, kteří na základních i 
středních školách již působí. Potřebná data od úřadu práce, škol i samotných zaměstnavatelů bude mapovat a 
poskytovat pro tyto účely najatý manažer. Ve fázi realizace by měl projekt také nabídnout, ve spolupráci se 
Soukromou střední odbornou školou Hranice, služby testování osobnostních vloh. Žáci osmých a devátých tříd 
si budou moci vyplnit osobnostní test, který více odhalí jejich schopnosti  a dovednosti  a doporučí jim 
nejvhodnější profese. 
Návrh projektu obsahuje i doplňkové aktivity. Školy i podniky  budou více propagovat možnosti vzdělávání, 
výhody a specializace nabízené jednotlivými středními školami. Exkurze, stáže či prezentace podpoří znalosti o 
určitých typech profesí ve fázi volby povolání, více propojí formování absolventa ve školském prostředí 
s prostředím praxe a dále budou ovlivňovat  školní vzdělávací programy přizpůsobením se podmínkám na trhu 
práce.  
Novinkou v projektu je otestování aktualizace školního vzdělávacího plánu. Tyto plány si školy vypracovávají, 
aby na základě zhodnocení svých specifik a předností sestavily plán, podle kterého budou učitelé připravovat 
vyučovací hodiny. Nový přístup k plánům se vyzkouší na Základní škole Drahotuše, která se následně podělí o 
zkušenosti s ostatními školami v regionu. 
Projekt nebyl v první výzvě Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vyhlášeného  
Olomouckým krajem, podpořen. V dalším roce se připravuje jeho podání do druhé výzvy.  
 
Odpovědný pracovník: Jan Balek 
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Působení agentury mimo HranickoPůsobení agentury mimo HranickoPůsobení agentury mimo HranickoPůsobení agentury mimo Hranicko    
 

Aktivity mimo region Hranicko pomáhaly k přípravě regionů na využití programu LEADER. Konkrétně se jednalo 
o práci na záměru Místní akční skupiny Severní Místní akční skupiny Severní Místní akční skupiny Severní Místní akční skupiny Severní Chřiby a PomoravíChřiby a PomoravíChřiby a PomoravíChřiby a Pomoraví pod názvem „Ruce hlavy dohromady pro 
Chřiby a Pomoraví“ do programu LEADER ČR 2008.  V průběhu měsíců červen, červenec MAS prošla 
intenzivním plánovacím procesem, jehož výsledkem byla shoda všech zainteresovaných na podobě dotačního 
programu.  

Díky úspěchu mohla MAS  ležící nedaleko Uherského Hradiště realizovat jednoroční dotační program, ze 
kterého podpořila celkem 7 projektů ve výši 3,5 mil. Kč. 

Další sada služeb byla poskytnuta Místní akční skupině Na cestě k prosperitěMístní akční skupině Na cestě k prosperitěMístní akční skupině Na cestě k prosperitěMístní akční skupině Na cestě k prosperitě spravující region rozkládající se 
na území Mikroregionů Němčicko a Předina. V měsících září a říjen se jednalo o přípravě Strategického plánu 
LEADER pod názvem „Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“. Plán byl na konci října předložen 
do druhého kola výzvy příjmu žádostí místních akčních skupin o realizaci dotačního programu LEADER. 
Zajímavým prvkem v přípravě plánu se stala fotografická soutěž „Líbí-nelíbí“, která pomohla mapovat pozitiva               
i negativa regionu. Na intenzivní přípravu navázala série seminářů na téma dotace pro nestátní neziskové 
organizace, obnova místních památek a financování podnikání z dotačních programů.  
V prosinci pak byl pro MAS v rámci Programu 3. neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata 
z oblasti ŽP, vyhlášeného Státním fondem životního prostředí, zpracován projekt „Odpady – problém nás 
všech“. Cílem projektu je pomocí speciálních výukových programů, exkurzí a ekologického projektu mezi 
školami prohloubit provádění EVVO na základních školách, a to prioritně v oblasti odpadového hospodářství a 
propojit je s aktivitami samospráv. Vedle toho je projekt specificky zaměřen také na vzdělávání odborné 
veřejnosti MAS, tedy vzdělávání členů obecních zastupitelstev a místních podnikatelů. Těm budou adresovány 
vzdělávací semináře poskytující informace z oblasti environmentální legislativy, práv a povinností vztahujících 
se ke zvolenému tématu ve vazbě na podnikatelské aktivity, rozvoj obcí a mikroregionů, vedení místní Agendy 
21, základní osvětu v otázkách ochrany a tvorby životního prostředí apod.  
 
Strategický plán LEADER s názvem „Opavsku to oMAStíme“ byl výsledkem tříměsíční spolupráce s Místní akční Místní akční Místní akční Místní akční 
skupinou  Opavskoskupinou  Opavskoskupinou  Opavskoskupinou  Opavsko. Ten byl taktéž předložen do druhého kola dotačního programu  LEADER.  Plán s originálním 
názvem vznikal v průběhu několika jednání pracovních skupin složených nejen z různých zájmových skupin 
regionu.  Při zpracování SWOT analýzy jsme pro oživení využili metody analytického terče. U této metody 
účastníci po dohodě umísťovali do jednotlivých oblastí terče navržené aspekty. Čím blíže středu byl námět 
umístěn, tím rostla jeho relevance pro další rozvoj regionu. 
 
Jak záměr MAS Severní Chřiby a Pomoraví, tak i Strategické plány LEADER pro MAS Na cestě k prosperitě a 
MAS Opavsko byl zpracován ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Morava. 
 
 
Měsíce srpen, září a říjen byl obdobím poskytování průběžných konzultací Místní akční skupině JesenickoMístní akční skupině JesenickoMístní akční skupině JesenickoMístní akční skupině Jesenicko opět 
při přípravě Strategického plánu LEADER.  
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Odpovědný pracovník: Jan Balek 
 
    
Poděkování Poděkování Poděkování Poděkování     
 
 

Bartoš Milan, Městské kulturní zařízení  Plesníková Eva, Lázně Teplice nad Bečvou 

Bušina Vojtěch, MěÚ Hranice Pták Václav, Jesenická místní akční skupina 

Cement Hranice a. s. Remeň Pavel, Úřad práce v Hranicích 

Černá Jana, MěÚ Hranice Roderová Monika, Střítež nad Ludinou 

Dočkálková Lenka, MIC Hranice Rumian Tomáš, SSOŠ Hranice 

Dvořáková Ivana, MAS Na cestě k prosperitě Sommerová Yveta, Lázně Teplice nad Bečvou 

Frkalová Markéta, ČSOB Hranice SSI Schäfer, s.r.o. 

Gofroj Petr,  TopArt Hranice Světlíková Jana, obec Býškovice 

Haken Roman,  CpKP střední Morava 
Szaton Anna, manažer projektu Destinační 
management na polské straně (město Kolonowskie) 

Hlaváčková Blanka, Penzion Ostravanka v Teplicích 
nad Bečvou 

Šimečková Barbora, Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Hranický deník Škrabal Ivo, CpKP střední Morava 

Jaroslav Šlechta, MAS Severní Chřiby a Pomoraví Šnajdárek Oldřich, obec Klokočí 

Jiříček Jaroslav, GolfClub Radíkov VÁHALA & spol. s r.o. 

Juříčková Jolana, agentura m-ARK Veličková Alena, obec Horní Újezd 

Koláček Tomáš, Střítež nad Ludinou Vlasáková Karla, Penzion Stará Střelnice 

Konečný Filip, Ski klub Hranice, o.s. Vohralík Tomáš, webmaster 
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Kopecký František, MAS Rozvojové partnerství 
regionu Hranicko 

Voldán Josef, obec Malhotice 

Krist Jiří, MAS Opavsko Vrána Leopold, Vysoká u Hustopečí nad Bečvou 

 
 
 

Maňásek Miloslav, MAS Severní Chřiby a Pomoraví Vykopal Libor, obec Ústí 

Maršálek František, ZD Partutovice 
Waclawczyk Konrad, koordinátor projektu Destinační 
management město Kolonowskie 

Mikroregion Hranicko Wildner Miroslav, město Hranice 

Mikuš Radovan, obec Všechovice Zmidlochová Petra, MAS Na cestě k prosperitě 

Olivová Gabriela, MAS Rozvojové partnerství regionu 
Hranicko 

Železo Hranice, s.r.o. 

Pajdla Petr, obec Střítež nad Ludinou  
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Finanční zpráva Finanční zpráva Finanční zpráva Finanční zpráva ((((    k 31. 12. 2008)k 31. 12. 2008)k 31. 12. 2008)k 31. 12. 2008)    
    
 
 

NÁKLADY CELKEM (Kč) 

Spotřebované nákupy 111.656,65 

Služby 489.288,15 

Osobní náklady 927.931 

Ostatní náklady 5.390,51 

Poskytnuté členské příspěvky 10.000 

Náklady celkem 1.544.266,3 

 
 
 

VÝNOSY CELKEM (Kč) 

Tržby za služby 1.530.685 

Kurzový zisk 30,34 

Úroky BU 527,07 

Členské příspěvky 394.000 

Dotace 5.000 

Provozní dotace 307.451 

Výnosy celkem 2.237.693,41 

 
 
 
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK   69HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK   69HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK   69HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK   694444.4.4.4.448484848,10,10,10,10    KčKčKčKč    
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Informace o HraniInformace o HraniInformace o HraniInformace o Hranické rozvojové agentuře, z.s. cké rozvojové agentuře, z.s. cké rozvojové agentuře, z.s. cké rozvojové agentuře, z.s.     

Hranická rozvojová agentura byla založena v druhé polovině roku 2007 Mikroregionem Hranicko a Rozvojovým 
partnerstvím Regionu Hranicko. Svou činností navazuje na aktivity rozběhnuté Sekretariátem Mikroregionu 
Hranicko v rámci mezinárodního projektu INNOREF (2004 - 2007) a využívá bohatých zkušeností s jeho 
realizací.  

Náplní činnosti agentury je pomoc s přípravou žádostí a realizací projektů financovaných z tuzemských a 
evropských dotačních programů. Využíváme zkušeností z oblasti koordinace a rozvoje cestovního ruchu, z 
přípravy a realizace propagačních kampaní, z vytváření místních partnerství a zapojování aktérů rozvoje a 
veřejnosti do přípravy projektů. 

Aktivity se však neomezují pouze na tuto oblast, agentura poskytuje podporu při rozvoji podnikatelských aktivit 
a v neposlední řadě zajišťuje vzdělávací programy související s přípravou a realizací projektů. Spolupráci 
nabízíme všem zájemcům z řad obcí, podnikatelů, zemědělců, spolků i neziskových organizací. Byť je našim 
primárním cílem vytvářet servis pro udržitelný rozvoj našeho regionu, našich zkušeností mohou využít i ostatní 
regiony a obce.  

Služby agentury zahrnují: 

• Bezplatné konzultace 
• Zpracování žádostí o dotace 
• Dotační management 
• Zprostředkování projekčních služeb 
• Realizace zadávání veřejných zakázek 
• Vzdělávání v oblasti dotací a řízení projektů 
• Plány rozvoje obcí a regionů 
• Komplexní poradenství mikroregionům 
• Komplexní poradenství místním akčním skupinám 
• Komunitní plánování projektů se zapojením veřejnosti 
• Facilitace veřejných projednání a pracovních skupin 
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Orgány sdruženíOrgány sdruženíOrgány sdruženíOrgány sdružení    
 

Správní radaSprávní radaSprávní radaSprávní rada 

Správní rada je nejvyšším orgánem sdružení. Její členové jsou jmenováni zakladateli a rozhodují o 
nejdůležitějších otázkách jako jsou schvalování rozpočtu a koncepce činnosti, rozhodování o majetkových 
dispozicích, rozdělení zisků a ztrát nebo přijímání nových členů.  

JménoJménoJménoJméno    Zástupce zaZástupce zaZástupce zaZástupce za    InstituceInstituceInstituceInstituce    

Petr Pajdla Mikroregion Hranicko Obec Střítež nad Ludinou 

Jana Černá Rozvojové partnerství Regionu Hranicko TJ Sokol Střítež nad Ludinou 

František Maršálek Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Zemědělské družstvo Partutovice 

Libor Vykopal Mikroregion Hranicko Obec Ústí 

Radovan Mikuš Mikroregion Hranicko Obec Všechovice 

Miroslav Wildner Mikroregion Hranicko Město Hranice 

Filip Konečný Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Ski klub Hranice,o.s. 

 

 
Doooozorčí radazorčí radazorčí radazorčí rada    

Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na činnost sdružení. Výsledky kontrol předkládá 
správní radě prostřednictvím kontrolních zpráv.  

JménoJménoJménoJméno    Zástupce zaZástupce zaZástupce zaZástupce za    InstituceInstituceInstituceInstituce    

   

Oldřich Šnajdárek Mikroregion Hranicko Obec Klokočí 

Jaroslav Jiříček Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Golf club Radíkov 

 


