
Průběh přípravy vzniku Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ 

Evropská unie v rámci naplňování svých cílů vytvořila ojedinělý rozvojový prgram 
LEADER, který přenáší odpovědnost za rozvoj regionu přímo na subjekty a osoby, které 
v něm žijí a působí. Jako podpůrný nástroj pak vyčlenila ve svém rozpočtu nemalé 
prostředky pro finanční podporu rozvojovým projektům vytvořeným touto metodou. O 
získání finanční podpory se mohou ucházet určité typy organizací nazývané místní akční 
skupiny (MAS), jejímiž členy mohou být obce, neziskové organizace, podnikatelé, 
zemědělci, fyzické osoby a další subjekty z regionu, přičemž soukromý sektor musí tvořit 
více než polovinu členské základny. Na Hranicku jako místní akční skupina působí 
organizace Rozvojové partnerství regionu Hranicko.  

Předmětem přípravy bylo nastavení místního dotačního programu, který bude finančně 
podporovat projekty, které jsou v souladu s potřebami a potenciálem Hranicka. Potřeby 
regionu byly shrnuty ve Strategickém plánu Leader „Měníme Hranicko“ na stanovené 
období 2008 - 2013, který byl předložen 18.prosince 2007 Ministerstvu zemědělství ČR, 
které jej posoudilo, schválilo a doporučilo k realizaci a rozhodlo, jaké finanční prostředky 
pro místní dotační program přidělí.  
 
Rozvojové partnerství regionu Hranicko zahájilo přípravu stanovením tří klíčových témat 
pro rozvoj Hranicka, a to zemědělství, revitalizace obcí a podnikání a cestovní ruch. Ke 
každému tématu byla vytvořena pracovní skupina, jejichž schůzky proběhly v měsících 
březnu, květnu, září a listopadu 2007. Témata byla odvozena od Strategie rozvoje 
Regionu Hranicko, jejíž aktualizovaná verze byla schválena Mikroregionem Hranicko a 
Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko v prosinci roku 2007. Každá pracovní skupina 
diskutovala silné a slabé stránky našeho regionu, navrhla priority využití dotačních 
prostředků a také stanovila k příslušnému tématu dotační tituly. 

Ve skupině zemědělství bylo diskutováno jak zlepšit činnost zemědělských podniků, jak 
rozšířit jejich podnikatelské aktivity nebo také, jak zlepšit odbyt zemědělských výrobků.  

Pracovní skupina revitalizace obcí se zabývala vzhledem našich vesnic, zanedbanou 
infrastrukturou, ale také volnočasovými příležitostmi místních obyvatel. 

Skupina cestovní ruch posoudila možnosti spolupráce podnikatelů v cestovním ruchu, 
zlepšování kvality a infrastruktury cestovního ruchu.  

Začátkem prosince proběhlo veřejné projednání Strategického plánu Leader Měníme 
Hranicko, jeho představení a připomínkování. Konečná verze SPL byla schválena Valnou 
hromadou Rozvojového partnerství 12.prosince 2007.    

Rozvojovému partnerství regionu Hranicko je tak přidělena jedna velká dotace ve výši 
minimálně 80.000.000 Kč na celé šestileté období. Poté sdružení rozběhne, na základě 
veřejných výzev, sběr žádostí a rozdělování peněz na projekty, které budou v souladu se 
schváleným Strategickým plánem LEADER. Vyhodnocením žádostí, podle předem 
stanovených kritérií, bude pověřena další pracovní skupina Rozvojového partnerství a tou 
je Výběrová komise. 

 


