
ra o azp v d j

ICREGION HRAN KO

4 tčíslo 0 /lis opad 2007

Mikroregion Hranicko ,tel.: 581 626 202, e-mail:kancelar@mikroregion-hranicko.cz, http://www.regionhranicko.cz,Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

Vážení čtenáři Zpravodaje, Vážení čtenáři našeho, dnes již 
společného, Zpravodaje Region Mikroregion Hranicko se s kon-
Hranicko. V životě mladé organi-cem projektu INNOREF dostá-
zace Rozvojové partnerství regi-vá na další důležitou křižovatku 
onu Hranicko se nacházíme na svého vývoje.
významném bodě. V těchto INNOREF nám dal spoustu ná-
dnech probíhají závěrečné práce mětů a podkladů co a jak dělat, 
na společném Strategickém plá-teď je potřeba převést jeho vý-
nu pro evropský dotační program sledky do praxe, vdechnout jim 
LEADER. Prosinec 2007 je měsí-život. Ať už je to rozvoj cestovní-
cem pro jeho podání; je to měsíc, ho ruchu, voda pro Potštátsko 
kterým vrcholí celý kalendářní nebo obnova zámků a historických center obcí. Z 

rok a v našem případě měsíc, ve kterém vrcholí spo-mikroregionu vyrašily i samostatné vývojové větve, 
lečné úsilí při přípravě společného projektu. Pevně které dnes už žijí vlastním životem, i když spoluprá-
věřím, že budeme úspěšní a podaří se nám získat ce zůstává intenzivní. Toho je důkazem i tento Zpra-
požadované finance na celé plánované období a vodaj, který Mikroregion Hranicko vydává po boku 
tím podpořit budoucí projekty v regionu. Přípravě Rozvojového partnerství regionu Hranicko a Hra-
záměru bylo věnováno hodně úsilí a času. Proběh-nické rozvojové agentury, subjektů, které by bez 
lo mnoho veřejných i neveřejných setkání, diskusí, úvodní pomoci mikroregionu vznikaly jen velmi ob-
byla poslána spousta emailů. Chtěl bych touto ces-tížně. 
tou poděkovat všem, kteří se na přípravě Strategic-

Mikroregion Hranicko se musí v nadcházejícím ob- kého plánu podíleli, zejména Sekretariátu Mikrore-
dobí soustředit na realizaci společných návazných gionu Hranicko.
projektů, podobná šance čerpání peněz z fondu EU Obrovský dík patří také všem, kteří byli ochotni se 
se už asi nebude opakovat. I nadále bude účastnit jednotlivých jednání, často ve svém vol-
spolupracovat a komunikovat se třemi mikroregio- ném čase. I přes předem nejistý výsledek přispěli 
ny, které na jeho území rovněž působí. svými náměty a připomínkami k přípravě velice kva-

litní strategie. Doufejme, že se stane základem dal-
Miroslav Wildner

šího úspěšného rozvoje regionu. Zároveň bych Předseda Mikroregionu Hranicko
vám všem chtěl rovněž popřát krásné Vánoce a 
hodně úspěchů v novém roce.

Filip Konečný
předseda Rozvojového partnerství Regionu Hranicko
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Vážení čtenáři, 

s novým názvem, v nové grafické podo-
bě a poprvé na recyklovaném papíře 
přinášíme zpravodaj Region Hranicko, 
k t e r ý  n a v a z u j e  n a  t ř i  č í s l a  
Informačního bulletinu Mikroregionu 
Hranicko a bude nadále jeho pokračo-
vatelem. Kromě mikroregionu totiž stá-
le více promlouvají do rozvoje 
Hranicka též místní akční skupina 
Rozvojové partnerství a také nedávno 
založená Hranická rozvojová agentu-
ra. Zpravodaj tak přibližuje dění ve 
všech třech organizacích, které spolu 
úzce spolupracují. Přejeme příjemné 
čtení.

Za redakci Zpravodaje 

František Kopecký

Ptáme se starostek a starostů člen-
ských obcí a radních města Hranic:

1. Jak vidíte spolupráci města 
Hranice a okolních obcí? V čem je 
prospěšná a úspěšná, v které oblas-
ti by naopak  ještě potřebovala posí-
lit?

2. Která z aktivit Mikroregionu 
Hranicko z poslední doby se Vám 
nejvíce zamlouvá?

Petra Kočnarová, starostka obce 
Skalička

1. Spolupráci s městem Hranice 
hodnotím kladně. Starostům jedno-
značně pomáhá setkání obcí, které 
pořádá několikrát ročně. Na těchto 
schůzkách jsou prezentovány 
jednotlivé sektory, které jsou starostům 
jednotlivých obcí ku prospěchu. 
Doporučuji pokračovat a zaměřovat se 
na dotační tituly jednotlivých resortů a 
doplňovat o novinky, které se 
bezprostředně týkají obcí.

2. Nejvíce mě oslovila aktivita 
m ikroregionu v rámci projektu 
Evropského sociálního fondu, který 
řeší nezaměstnanost na Hranicku. 
Podle mého názoru by se měl začít 
připravovat další projekt se zaměřením 
na tuto problematiku. Pro obce je to 
velká pomoc, když platí jen 25 % mzdo-
vých prostředků. Další přínosnou akti-
vitou je příprava projektu LEADER, 
pokud v tomto záměru mikroregion 
uspěje, bude to pro obec další pomoc.

ANKETA

Pokračování na str. 2 >>
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Hranicko sbíralo italské zkuše-

nosti ve Friuli Venezia Giulia

Ve dnech 18.až 20. října 2007 absolvovali zástupci 
Mikroregionu Hranicko a Rozvojového partnerství 
Regionu Hranicko studijní cestu do regionu Friuli 
Venezia Giulia v severní Itálii. Třicetičlenná skupina 
se po večerním příjezdu do severovýchodní Itálie 
ubytovala v podhorské vesničce Sutrio s modelo-
vým systémem ubytování, veškeré soukromé pen-
ziony v obci totiž mají jednu centrální recepci, která 
zájemce ubytovává rovnoměrně u všech zapoje-
ných ubytovatelů. 

V pátek 18.10.2007 jsme se zúčastnili závěrečné projektů spolu s dalšími třemi zahraničními partne-
mezinárodní konference, která byla pořádána v pro- ry a to právě s regionem Friuli Venezia Giulia, regio-
storách hradu ve městě Udine. Konference byla nem Umbria ze střední Itálie a regionem Západní 
zakončením a zhodnocením projektu Innoref reali- Řecko. Úkolem tohoto neinvestičního projektu bylo 
zovaného od září 2005 do konce června 2007 s nastartování rozvoje mikroregionu a příprava na 
finanční podporou Evropské unie. Náš mikroregion další období čerpání fondů Evropské unie pro léta 
v něm spolupracoval na řešení celkem osmi sub- 2007–2013. Konference s téměř osmihodinovým 
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Oldřich Šnajdárek, starosta obce 
Klokočí 

1. Spolupráci vidím dobře. Myslím, že 
se stále prohlubuje a zlepšuje. Asi by 
nám všem bylo ku prospěchu, kdyby 
nám jednotlivé odbory MěÚ občas 
emailem poslaly upozornění na různé 
novinky a překvápka našich zákono-
dárců.

2. Mlynářský krajánek . Myslím, že to 
je akce s potenciálem do budoucna.

Jana Světlíková, starostka obce 
Býškovice

1. Spolupráce s MH Hranicko nám 
vyhovuje, neboť má větší záběr čin-
nosti v oblasti přípravy projektů na leta 
2007 - 2013 než menší mikroregiony, 
včetně provázanosti přípravy na celou 
oblast dotací 2007-2013. Chybí více 
odborných zpracovatelů - poradců pro 
podávání žádostí o dotace a zpraco-
vání jednotlivých dílčích projektů, 
zejména pro malé obce.

2. Příprava Strategického plánu 
LEADER, která je velmi kvalitní a odpo-
vědná.

Miroslav Kutý, radní města 
Hranice

1. Spolupráce města Hranice a okol-
ních akcí je příkladná právě v 
Mikroregionu Hranicko. V přijímaných 
projektech, kultuře i sportovních klá-
ních. 

2. Nejvíc mne zaujal zorganizovaný 
turnaj v petanque ve Valšovicích, který 
byl součástí Propagačního dne MR 
Hranicko.

Zdeněk Lév, starosta obce 
Střítež n.L.

1. Určitě je spolupráce prospěšná a 
zejména v turistickém ruchu je velice 
účelná. Nikdo z nás, včetně lázní a 
města Hranic, nemá dostatečný po-
tenciál pro větší turistický ruch a proto 
je potřeba spolupráci dobře koordino-
vat. Do budoucna bych viděl nutnost 
větší spolupráce v oblasti likvidace 
odpadů všeho druhu (zejména biolo-
gických).  

 2. Jednoznačně jsou to aktivity ve spo-
lupráci z Rozvojovým partnerstvím 
směřující k získání dotací v programu 
Leader. Doufám, že budou úspěšné.  

Júlia Vozáková, starostka 
městyse Hustopeče n.B.

1. Město Hranice je srdcem 
mikroregionu a vážím si spolupráce, 
která je prospěšná ve výměně zkuše-
ností v oblasti rozvoje podnikání, 
bydlení a služeb. Rezervu vidím ve 
snížení nezaměstnanosti a v rozvoji 
cestovního ruchu, stejně tak ve větším 
uplatnění obnovitelných zdrojů ener-
gie.

2. Zajímavá byla příprava místního 
dotačního programu Leader pro regi-
o n  
Hranicko, který by měl být novým ná-
strojem rozvoje venkova založeným 
n a  
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blokem přednášek mořské výšce mezi 1200  a 
byla pro poslucha- 1400 m. Tady jsme si pro-
če náročná, ale hlédli muzeum, které se 
také inspirující a to snaží uchovat místní tradice 
nejen obsahem pre- a také obnovovat ty zaniklé. 
zentací, ale i tím, že S úspěchem zde například 
jsme se mohli pře- uspořádali kurzy výuky tra-
svědčit o tom, že dičních řemesel převážně 
jsme se díky projek- spojených s prací se dřevem. 
tu stali rovnocen- Absolvovali jsme tu i exkurzi 
ným partnerem při ve výrobně masných specia-
mezinárodní výmě- lit ve firmě Wolf, kde jsme si 
ně zkušeností. prohlédli výrobu vyhlášené 

sušené šunky a dalších uze-V dalším jeden a půl 
nin podle tradičních receptur.dni jsme měli mož-

nost navštívit něko- V sobotním dopoledni jsme 
lik alpských obcí a navštívili městečko hodin - 
seznámit se s projekty, které tady v poslední době Pesariis, které leží na bývalé obchodní stezce v blíz-
vytvořili hlavně díky podpoře z evropských fondů. kosti hranic s Rakouskem. Pesariis se proslavilo 

obnovením tra-V městečku Ampeco nás ředitelka místní základní 
d i c e  v ý r o b y  školy seznámila se systémem italského školství a s 
hodin a to od problémy pramenícími z demografického vývoje a 
náramkových vylidňování většiny odlehlých horských obcí, s nimiž 
až po velké věž-se potýká i jejich škola. K tomu, aby udrželi v této 
ní. Při procház-oblasti školu a zamezili ještě většímu odlivu mladých 
ce městečkem obyvatel, musí hledat nové možnosti řešení. V tomto 
jsme si mohli případě se toho daří dosáhnout sdružováním 
p r o h l é d n o u t  malých venkovských škol a také uzavíráním smluv o 
několik sluneč-spolupráci s místními samosprávami, spolky, církví 
ních, ale také 
k l a s i c k ý c h  
hodin poháně-
ných mechanic-
kými strojky se 
závažím nebo 
vodních hodin poháněných tekoucí vodou. Prohlíd-
ku jsme ukončili před místním kostelem u moderně 
pojatých hodin s velkou, mechanicky programova-
telnou zvonkohrou.

Italové kladou velký důraz na práci s mládeží. Do 
všech projektů tak byli nějakým způsobem zapojeni, 
některé, jako třeba kurzy tradičních řemesel, jim byly 
přímo určeny. Místní živnostníci se také předháněli v 
kulinářském umění, účastníci tak měli během poby-
tu možnost ochutnat mnohé místní speciality.

Z Itálie jsme se vraceli plni zajímavých poznatků a s 
přesvědčením, že tato mezinárodní spolupráce a 

a také firmami. vzájemné předávání zkušeností má význam pro 
Poté jsme si prohlédli dvě horské vesnice, které jsou všechny zúčastněné partnery. Potěšilo nás také zjiš-
zapojeny mezi tzv. Alpské perly. tění, že přestože byl Mikroregion Hranicko v právě 

skončeném projektu INNOREF výrazně nejmenším, Ve Forni di Sopra, které leží v údolí obklopeném 
nebyli jsme vůbec partnerem přehlíženým. To se masivy pohoří Alp a Dolomitů, trvale žije asi 1000 
potvrdilo i v zájmu pokračovat v navázané spoluprá-obyvatel, v létě sem však zavítá až 7000 a v zimě 
cí v různých programech i v nadcházejícím progra-3000 turistů. S doprovodem a zasvěceným výkla-
movacím období EU.dem pracovníka národního parku jsme si prošli i 

Petr Pajdlanaučnou stezku s malou botanickou zahrádkou, o 
Místostarosta obce Střítež n.L.kterou se starají děti z místní školy.

Další navštívenou vesnicí byl Sauris ležící v nad-

Pracovní týmy se přehouply do 

druhé poloviny

Projekt „Řešení dlouhodobé 
nezaměstnanosti na Hranicku 
pomocí vytvoření pracovních 
týmů se přehoupl do druhé polo-
viny své realizace. Od srpna 2007 mohli vstoupit II. 
etapy realizace projektu noví účastníci. Vystřídala 
se totiž hned polovina pracovních míst, což byla 
šance pro další zájemce o náš projekt, a to nejen na 
samotných pracovních místech, ale také v dalších 
aktivitách.

II. etapa je od té první odlišná tím, že jsou zde zapo-
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širokém zapojení obci, spolků, podni-
katelů, zemědělců.

Karel Galas, starosta města 
Potštát

1. Spolupráci s městem Hranice hod-
notím jako velmi dobrou, dobrá spolu-
práce je i s ostatními obcemi. Přínos 
spatřuji v tom, že město zajišťuje pravi-
delně setkání zástupců obcí Hranicka 
kde je prezentováno spousta novinek 
ze všech oblastí týkajích se činností 
obcí a obecních úřadů.

2. Je to především velká angažo-
vanost mikroregionu v oblasti 
cestovního ruchu, v organizaci růz-
ných výletů a sportovních klání, např. 
Mlynářský krajánek a další.

Miroslav Wildner, starosta města 
Hranice

1. Spolupráci obcí a Hranic a naopak 
vidím především v oblasti cestovního 
ruchu – v popisu jednotlivých atrakcí a 
zajímavostí nebo prezentacích na 
veletrzích a výstavách v oblasti 
cestovního ruchu. 

2. Jsou to aktivity MR Hranicko i dal-
ších mikroregionů, které získávají 
ohlas a přízeň: Olympiáda Záhoranu, 
cyklistická soutěž Mlynářský krajánek, 
Májové setkání na Rozvodí, vyznače-
ní cyklotrasy „Krajem muk a památ-
ných stromů“ na Záhoří. Pěkné jsou i 
akce pořádané přímo obcemi nebo 
soukromníky. Bramborový den v 
Partutovicích, srazy rodáků, hasičské 
soutěže nebo hody. 

Jiří Kandler, starosta obce 
Partutovice

1. Spolupráce města Hranice a okol-
ních obcí vidím na dobré úrovni.Pro-
spěšná je v činnostech jako příprava a 
realizace projektů přesahující hranice 
obce, např. končící prokekt INNOREF.

2. Nejvíce se mi zamlouvá příprava 
vstupu do evropského programu 
LEADER na období 2007-2013, což 
se v případě úspěchu jistě projeví v 
pomoci získávání dotací pro obec.
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jeni i ti účastníci, kteří nejsou přímo 
zaměstnáni, ale účastní se pouze vzdě-
lávacích aktivit jako jsou motivační kur-
zy, individuální poradenství a rekvalifi-
kační kurzy. Máme tedy 2 větší různoro-
dější skupiny osob, obvykle jsou z řad 
dlouhodobě nezaměstnaných, s nízkým 
vzděláním či nějakým jiným pracovním 
handicapem.

V současné době probíhají rekvalifikace, 
a to jak hromadné, kurz na ruční motoro-
vou pilu a křovinořez zajišťuje Střední 
lesnická škola v Hranicích, tak i ty indivi-
duální. Jedná se např. o holičské a 
kadeřnické řemeslo, hostinskou činnost 
zaměřenou na kvalifikaci kuchař - číšník, 
nebo získání řidičského průkazu na 
nákladní vozidlo a přívěs. V zásobě 
máme další druhy kurzů – někteří mají 
zájem o účetnictví, o získání osvědčení podle 

ho, byl paradoxně považován taky za neúspěšného, vyhlášky 50 nebo o svářečské oprávnění. Tyto kurzy 
protože už nemohl stihnout stanovený počet škole-proběhnou v následujícím roce, podle toho jak je 
ní. Dalším důvodem je paměť každého z nás, nejen rekvalifikační střediska otevřou.
zúčastněných. Dlouhá měsíční pauza mezi jednotli-

V tomto měsíci finišují vzdělávací aktivity – motivač- vými školícími dny způsobila, že mnozí zapomněli 
ní a poradenské kurzy a individuální poradenství. to, co se již naučili. Proto když školení probíhají v 
Podle původního předpokladu měly tyto kurzy probí- kratších časových intervalech, má to větší efekt jak 
hat pouze jednou za měsíc po celou dobu trvání pro- pro zúčastněné, tak pro lektorky.

25 pracovních míst je obsazeno do 
konce února, pracovníci zkoušejí práci v 
pracovních týmech za vedení vedou-
cích vybraných ze svého středu.  Jejich 
práce je prospěšná pro každou obec, 
starostové si pochvalují jejich přispění k 
běžné údržbě a úklidu obecních budov a 
prostranství. Nutno však podotknout, že 
i v této oblasti jsou určité problémy, mezi 
něž patří zejména velká absence někte-
rých pracovníků z důvodu pracovní 
neschopnosti. Cílem některých zřejmě 
nebylo získat pracovní místo, ale zao-
patření ve formě nemocenské dávky na 
7 měsíců.

Někteří zapojení ukončili činnost v pro-
jektu předčasně, např. z důvodu nového 
pracovního místa, ale také z důvodu stě-
hování do jiného regionu nebo ze zdra-
votních důvodů. Jiní ukončili úspěšně 
absolvováním všech aktivit projektu. Do 

jektu. V průběhu realizace a po získání prvních zku- dnešního dne si na základě podpory tohoto projektu 
šeností jsme museli původní harmonogram změnit. našlo vlastní práci 10 lidí, do konce projektu očeká-
Školení jsme „zhustili“ do kratšího období. Důvodů váme, že se k těmto deseti připojí ještě další. I přes 
pro to bylo několik: především někteří účastníci, kteří určité dílčí problémy můžeme považovat projekt za 
si našli vlastní zaměstnání a odešli tak z projektu v úspěšný a mající pozitivní dopad na zapojené účast-
průběhu ještě neukočeného vzdělávacího cyklu, byli níky projektu a i pro jednotlivé obce. 
pro účely vykazování výsledků projektu označeni Marcela Tomášová, 
jako neúspěšní účastníci vzdělávacích aktivit, byť 

Manažerka projektu
zisk nového pracovního místa a uplatnění na trhu 

tel.: 739 430 576, email: m.tomasova@regionhranicko.czpráce je považováno určitě za významný úspěch 
účastníka.  A další účastník, který nahradil původní-

Uvolnění od náročné práce přinesl 

petanquový turnaj i první údery gol-

fovou holí

Okusit zatím netradiční oddychové sporty, představit 
jejich propagátory na Hranicku a v neposlední řadě 
umožnit společné setkání starostům a dalším 
zástupcům obcí i jinak, než při pracovních povinnos-
tech. To byly hlavní důvody, proč se Mikroregion Hra-
nicko spolu s Rozvojovým partnerstvím regionu Hra-
nicko rozhodli společně pozvat své členy i další 
zájemce na nultý ročník Propagačního dne Mikrore-

ROZHOVOR

Plány rozvoje nasměrují obce k bu-
doucímu rozvoji

Jednou z významných aktivit závěreč-
né fáze projektu INNOREF byla i na-
bídka členským obcím na využití do-
tačních prostřed-
ků pro zpracová-
ní plánů rozvoje 
obcí. Hned 12 jich 
o tuto nabídku 
projevilo zájem: 
H o r n í  Ú j e z d ,  
R o u s k é ,  
V š e c h o v i c e ,  
P a r t u t o v i c e ,  
Bělotín, Skalička, 
Milotice nad Bečvou, Černotín, 
Potštát, Ústí, Býškovice a Špičky. O 
plánech rozvoje, které určí směrování 
obce v následujících 6 - 8 letech, jsme 
si povídali se starostou Města Potštát 
panem Karlem Galasem. 

Mikroregion Hranicko ,tel.: 581 626 202, e-mail:kancelar@mikroregion-hranicko.cz, http://www.regionhranicko.cz,Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
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gionu Hranicko, jehož hlavní sou-
částí byl turnaj ve hře zvané peta-
nque, která k nám přišla z Francie a 
jejíž popularita se úspěšně šíří 
celou Českou republikou. Petanque 
je nenáročný na fyzickou zátěž a 
umožňuje během hry dostatek pro-
storu pro zábavu a konverzaci. Na 
Hranicku se tomuto sportu věnuje 
intenzivně Sportovní klub Petanque 
Hranice-VI Valšovice, díky němuž 
se v sobotu 29. září 2007 ve Valšovi-
cích sešlo celkem 12 tříčlenných 
týmů. Při lítých bojích si tento sport 
spousta účastníků vyzkoušela 
úplně poprvé. Všechny týmy dostaly 
dárek za účast, tři nejlepší pak čeka-
ly dárkové koše a ceny, které věno-
val Mikrorgion Hranicko a Město 
Hranice. Na třetím místě skončilo 
družstvo Opatovic, stříbro získalo 
místní trio z Valšovic, nejlepší pak 
byl tým Rozvojového partnerství. Setkání i samotné- a starostů návštěva golfového areálu v Radíkově, 
ho turnaje se zúčastnila též tříčlenná delegace z part- kam byli pozváni místním golfovým klubem po Valné 
nerského polského regionu Dolna Mala Panew. Hra hromadě Mikroregionu Hranicko 11. září 2007. Pod 
se jim velmi líbila a dle jejich slov uvažují o uspořádá- dohledem zkušených instruktorů a s košíčkem 50 
ní podobného turnaje v jejich regionu. Velké poděko- míčků si každý starosta mohl vyzkoušet slastný pocit 
vání patří klubu SK Petanque Hranice VI Valšovice svištícího míčku v krásném upraveném areálu. Golf 
za zajištění samotného turnaje a bohatého občer- se tak představil jako sport opravdu pro každého, do 
stvení. Doufáme, že na příští ročník přilákáme ještě Radíkova už se naučili jezdit lidé z širokého okolí. 
více zájemců a z Propagačního dne Mikroregionu Žádného finančního magnáta ani rozmazlenou fil-
Hranicko se stane tradice. movou hvězdu jsme po celou dobu pobytu nepotka-

li…. :-)  Dalším sportovním křtem byla pro spoustu starostek 

ní akční skupina i agentura zde budou mít své pod-Nový webový portál spojí všech-
sekce, uživatel však docení propojení jednotlivých 

ny tři hranické rozvojové informací i aktualit. Samozřejmostí budou podrobné 
informace o aktivitách a projektech všech třech orga-organizace
nizací, prezentace jednotlivých členů, fotogalerie, 
publikace a výstupy projektů ke stažení, větvená dis-Založení Hranické rozvojové agentury, stále větší 
kuse či kalendář akcí. Redakční systém webu umož-zapojení místní akční skupiny do rozvoje regionu a 
ní kromě vzájemné komunikace též propracovaný předpokládaný výrazný nárůst realizovaných pro-
systém archivace, který bude využit při monitoringu jektů ukázal na potřebu vytvoření multifunkčního 
projektů v případě úspěchu v programu LEADER. internetového portálu pro prezentaci rozvojových 
Web bude přístupný i v anglické verzi. Původní web aktivit na Hranicku. Dosavadní prezentace Rozvojo-
mikroregion-hranicko.cz bude v provozu ještě jeden vého partnerství a Hranické rozvojové agentury vyu-
až dva roky, od ledna 2008 však bude sloužit jen jako žívala webu mikroregion-hranicko.cz, který je pri-
přesměrovací adresa na novou adresu rozvoje regi-márně spojen s mikroregionem a některé informace 
onu na Hranicku. Nový tvar získají postupně i emai-zde byly přece jen poněkud „skryté“. Nový web 
lové adresy jednotlivých organizací. Těšíme se na www.regionhranicko.cz svým tvarem zdůrazňuje 
Vaši návštěvu nového moderního portálu pospolitost regionu i organizací podílejících se na 

jejím rozvoji. Všechny 3 subjekty, mikroregion, míst-

Mlynářský krajánek láká stále 

více cyklistů

Regionální cyklotrasa „Po stopách využívání vodní a 
větrné energie“ má za sebou druhou sezónu své 
existence a k mlynářským toulkám po Hranicku začí-
ná lákat stále více zájemců.  

Mlynářská cyklotrasa prochází celým regionem a na 
3 okruzích o celkové délce 130 km seznamuje cyk-
listy pomocí infotabulí s bohatou historií mlynářství 
na Hranicku. Celkem 4 mlýny (pečlivě udržované 
větrné mlýny ve Skaličce a Partutovicích, vodní mlýn 
ve Stříteži a torzo zděného mlýna v Porubě) je 
možno přímo navštívit. O krásné přírodě a sítí občer-
stvení v sympatických hospůdkách sand ani není 
potřeba zvlášť mluvit.

Dalším lákadlem k projížďkám po cyklotrase jistě byl 
už druhý ročník celoroční cyklistické soutěže Mly-
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Co Vás vedlo k využití nabídky 
Mikroregionu Hranicko nechat si 
zpracovat Plán rozvoje Vašeho 
města??  

Plány rozvoje obcí jsou dnes již prově-
řeným nástrojem dlouhodobého na-
stavení rozvoje. Navíc už se u nás vy-
pracovaly specializované firmy, které 
ho umí připravit opravdu kvalitně. 
Podobný ucelený materiál dosud 
Potštátu chyběl, takže jsme návrh mik-
roregionu přivítali.

Jak dlouho jste se rozmýšleli zda 
této nabídky využít? 

Nerozmýšleli jsme se. Nebylo o čem. 
Rozhodnutí padlo okamžitě.

Jaké problémy Vaše město trápí a s 
jakými řešeními plán přichází?

Jako většinu obcí, vodovod v měkte-
rých místních částech a kanalizace, 
místní komunikace, volnočasové akti-
vity mládeže.Plán je vodítkem co je 
pro nás důležité a prioritní na delší ča-
sové období.

V rámci zpracování plánu se snažíte 
zapojit veřejnost. Co Vás k tomu 
vede? 

Názor věřejnosti nás zajímá, protože 
více očí více vidí, názor jen malé sku-
piny lidí může být špatný.

Jak konkrétně se veřejnost do plá-
nování zapojila? S jakou jste se na 
Potštátě setkali odezvou?

Někteří občané vyplnili dotazník, kde 
stanovují pořadí důležitosti potřeb, 
byla utvořena pracovní skupina která 
se zapojila do přípravy rozvoje. Její 
složení bylo Pavel Honyš z Lipné, Petr 
Svoboda z Boškova, Miroslav Nevřela 
a Marie Honová z Potštátu, za školu 
pak paní Cvešperová. Problémem jen 
bylo, že dotazník byl dosti složitý a tak 
někteří měli s jeho vyplněním trochu 
problémy.

Děkujeme za rozhovor.

ROZHOVOR

Už téměř rok 
hranický regi-
on posílil své 
zastoupení ve 
s d r u ž e n í  
S p o l e k  p r o  
obnovu venko-
va. Kromě bě-
l o t í n s k é h o  
starosty Mgr. 
E d u a r d a  
Kavaly, který 
je předsedou této celostátní organiza-
ce, byli v roce 2007 do olomouckého 
krajského předsednictva zvoleni též 
starosta Ústí Libor Vykopal a starosta 
Stříteže n.L. Zdeněk Lév. Právě ho 
jsme požádali o přiblížení činnosti této 
organizace hájící zájmy českého a 
moravského venkova. 
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nářský krajánek, ve které 
mohou účastníci mimo jiné 
vyhrát i zajímavé hodnotné 
ceny. Zájemci si nejdříve na 
infocentru v Hranicích 
vyzvedli soutěžní průkaz 
Mlynářského krajánka, s 
nímž vyrazili na trať cyk-
lotrasy. V průkazu objevili 
sadu otázek vztahujících se 
k historii mlynářství, odpo-
vědi pak nalezli na jednotli-
vých infotabulích po trati. 
Dále museli po trati posbírat 
8 kontrolní razítek, které jim 
do průkazu ochotně otiskli 
živnostníci v hospůdkách na 
trase. Začátkem záři se na 
Městském informačním cen-
tru v Hranicích sešlo celkem 
89 vyplněných průkazů, což 
je víc než dvojnásobek úvod-
ního ročníku. Ti všichni se 
sešli 22. září 2007 na Slavnostním zakončení soutě- zů. První výlet 21. dubna byl v Ústí zakončen Slav-
že ve Stříteži n.L. v rámci místních hodů. nostním zahájením sezóny s občerstvením, dechov-

kou a exhibicí na kole BMX. Třetí z nich byl v červnu Krajánci byli mlynářským pantátou, vodníkem a vod-
zařazen do série akcí Kolmo za poznáním Olo-nicí pasování do Cechu mlynářského regionu Hra-
mouckého kraje ( ), což přineslo celo-nicko a dostali pamětní pasovací list. 53 premiéro-
krajskou propagaci této akce včetně ohlášek na vých účastníků bylo pasováno do nejnižší hodnosti 
Rádiu Čas a v deníku Metro a natištění 500 ks celo-Mlynářský prášek, 35 účastníků soutěžilo už podru-
barevných pozvánek na výlet s mapou, vyznačenou hé, proto se posunuli o jednu hodnost výš, stali se 

tratí a podrobným programem. 

Díky subprojektu STS zaměřenému na ces-
tovní ruch se podařilo letos vytisknout aktua-
lizovanou edici cyklomapy mlynářské cyk-
lotrasy, v níž došlo k výraznému doplnění a 
aktualizaci textové části a opravám dřívěj-
ších chyb. Mapa se rozdává zdarma v Měst-
ských informačních centrech v Hranicích a 
okolních městech. Rovněž soutěžní průkaz 
Mlynářský krajánek 2008 je už nachystán a 
vytištěn pro všechny zájemce, staré i mladé, 
místní i přespolní, tak aby v příštím roce 
umožnil další pěkné chvíle na bickylech v 
našem kraji. 

Příští rok opět plánujeme tři cyklistické výle-
ty, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže už 
třetího ročníku soutěže Mlynářský krajánek 
2008 proběhne 20. září 2008 ve Skaličce. 

František Kopecký
Koordinátor aktivit na mlynářské cyklotrase 

f.kopecky@regionhranicko.cz, +420605950263
www cyklotrasy: www.regionhranicko.cz/cyklotrasa  Mlynářskými tovaryši. V dalších letech se tak každý 

zájemce přes další hodnosti mlynářského mládka a 
stárka může po pěti ročnících „vypracovat“ až do 
mety nejvyšší – mlynářského pantáty.

Všechny návštěvníky akce čekal bohatý doprovod-
ný program, vystoupení cvičenek TJ Střítež, beseda 
s mlynářským pamětníkem panem Pospíšilem, 
artistické vystoupení žonglérů na chůdách z ostrav-
ské skupiny Cyberfire nebo dětský cyklistický závod 
zručnosti o ceny, do pohody hrála všem country 
kapela Dojem. Vyvrcholením pak jistě bylo slosová-
ní odevzdaných průkazů o věcné ceny. Poukazy na 
cyklozboží v celkové hodnotě 9.500,- Kč od partner-
ských cykloprodejen Sporthpouse a Merida a věcné 
dary od města Hranic, obce Střítež n.L., Mikroregio-
nu Záhoran a Mikroregionu Hranicko si mezi sebe 
rozdělilo více než dvacet sťastných výherců. Celou 
akci navštívilo 150 místních i přespolních, s financo-
váním pomohla dotace Olomouckého kraje a obec 
Střítež ned Ludinou.

Letos poprvé se konaly tři hromadné výlety po jed-
notlivých okruzích cyklotrasy, i na nich probíhal hro-
madný sběr odpovědí a razítek do soutěžních průka-

www.kolmo.cz
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Čím se zabývá Spolek pro obnovu 
venkova? Kdy a proč vlastně 
vznikl?

Celostátní Spolek byl založen v roce 
1993 a je takovou iniciativní skupinou 
lidí, která se sdružila, aby mohla posi-
lovat a koordinovat aktivity k obnově a 
rozvoji venkova. Členy nejsou jen fy-
zické osoby, ale taky zástupci obcí, 
zemědělců, samosprávy, mikroregio-
nů, máme tam i pedagogy ze škol, zá-
stupce státní správy nebo lidi z řad 
architektů. Prostě všichni ti, kteří mají 
společný cíl: rozvoj venkova. Snahou 
není jenom bojovat za materiální obno-
vu, důležitý je i rozvoj duchovního, 
spolkového a společenského života 
na venkově a zapojování mladých. 

Od kdy jste v předsednictvu? 

Se vznikem krajů byly založeny též 
krajské pobočky SPOV a já jsem byl 
před necelým rokem na krajském zase-
dání valné hromady nominován a pak i 
zvolen členem předsednictva. Naše 
složení je pestré, mými kolegy jsou šéf 
pobočky MZe v Ol. kraji nebo zástupci 
místních akčních skupin, zemědělci 
apod.

Jaký má a může mít činnost Spolku 
pro obnovu venkova konkrétně pro 
Hranicko?

Spolek je dnes už vyhledávaným a 
rovnocenným partnerem při připomín-
kování různých důležitých dokumentů 
i nastavení dotačních programů. Je to 
například Program obnovy venkova 
Olomouckého kraje, kde jsme vznesli 
zásadní připomínky a pomohli tak jeho 
účelnému nastavení, které řeší sku-
tečné problémy venkova v našem kra-
ji. 

A celorepublikově?

No tak už třeba jenom to, že k zasedá-
ní Spolku propůjčuje své prostory pří-
mo Senát Parlamentu ČR, umožňuje v 
dobrém smyslu slova lobbovat za zá-
jmy venkova. Nejzářnějším výsledkem 
je určitě nové rozpočtové určení daní 
pro obce, kde ty nejmenší byly dlouho-
době výrazně podhodnoceny, a sou-
časný přechodný propočet to alespoň 
částečně napravuje. Velice populární 
je též celostátní soutěž Vesnice roku.

Tam byla úspěšná i Vaše obec.

Ano my jsem vyhráli krajské kolo v ro-
ce 2006, a byli dokonce na stříbrném 
místě v celostátním kole. Kromě výra-
zu ocenění naší práce to pro mě zna-
mená i to, že jsem se pro letošek stal 
místopředsedou, a příští rok budu 
předsedou krajské hodnotitelské komi-
se. Podle regulí soutěže se  takto  za-
pojuje do soutěže starosta každé ob-
ce, která vyhraje, takže podobné ko-
lečko v příštích dvou letech absolvuje i 
paní Stržínková, starostka Rouského, 
které zvítězilo v krajském kole letos. 
Když k tomu připočtu Ústí, vítěze v 
roce 2005, můžeme říct, že Hranicko 
se má čím chlubit a díky aktivitě větši-
ny obcí a mikroregionů je nastartová-
no na další dobrý rozvoj.  

Mikroregion Hranicko ,tel.: 581 626 202, e-mail:kancelar@mikroregion-hranicko.cz, http://www.regionhranicko.cz,Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
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Vzpomněl byste ještě nějakou zají-
mavou aktivitu Spolku z poslední 
doby?

No tak určitě zajímavé do budoucna je 
založení obecně prospěšné společ-
nosti Škola pro obnovu venkova Ol. 
kraje, která bude zaměřena na různé 
vzdělávací a speciální akce, které jsou 
cíleně zaměřené na venkov, na psaní 
projektů a podobně. 

Nefunguje už něco takového v 
Radíkově? 

Ano, ano, to je vlastně jedna z pobo-
ček. Už několik let existuje síť tako-
vých míst po celém Olomouckém kraji 
a ty se právě k těmto aktivitám využí-
vají. Obecně prospěšná společnost by 
měla pomoci koordinovat aktivity po-
třebné pro rozvoj venkova a účelně 
využívat možností dotací pro obce v 
Olomouckém kraji.

Děkujeme za rozhovor.

ROZHOVOR

Na projektu Pracovní týmy dodavatel-
s k y  v ý z n a m n ě  s p o l u p r a c u j e  
Poradenská a vzdělávací agentura 
PLATEA z Bystřičky u Valašského 
Meziříčí. Zeptali jsme se školitelek 
Ireny Šrámkové a Evy Václavíkové na 
jejich působení na Hranicku.

Přibližte nám, jaká je vaše role v pro-
jektu Pracovní týmy?

Naše role sestává ze dvou základních 
typů činností, v rámci nichž jsou pora-
denské a vzdělávací činnosti účastní-
kům projektu poskytovány. Jedná se o 
Individuální poradenství a dále o ško-
lení. 

Zásadní rozdíl mezi uvedenými aktivi-
tami spočívá především v tom, že u 
individuálního poradenství je čas věno-
ván vždy pouze jednomu účastníkovi. 
Účastník projektu tak může osobně s 
lektorem spolupracovat při práci na 
počítači, vyhledávat pracovní příleži-
tosti, řešit právní situace, kterým je 
nucen čelit nebo může hovořit o jiných 
sociálněprávních otázkách, které se u 
něj v současné chvíli života staly zá-
sadními. 

Na co se zaměřují společná škole-
ní?

Především na oblast práce s PC, na 
základní uživatelskou znalost práce v 
internetovém prostředí, práci s emai-
lem a Wordem. Dále je to oblast komu-
nikace, a to v podobě verbální i never-
bální komunikace, psaní dopisů a pí-

okénko Mikroregion Hranicko

Mikroregion plánuje po INNOREFu 

sadu návazných projektů

S blížícím se koncem velkého mezinárodního pro-
jektu INNOREF, který doslova „opanoval“ aktivity 
mikroregionu na celé tři roky vyvstala aktuální otáz-
ka dalšího směřování Mikroregionu Hranicko. Hra-
nická rozvojová agentura, jejímž je mikroregion spo-
luzakladatelem, na sebe přebírá oblast přípravy a 
poradenství dotací z evropských i národních zdrojů 
pro jednotlivé členské obce, mikroregion se tak bude 
nadále soustřeďovat na své hlavní poslání, realizaci 
integrovaných či větších projektů, jejichž dopad 
nelze vymezit jen jednou členskou obcí. Zdržení pří-
prav operačních programů EU sice oddaluje realiza-
ci chystaných projektů, s náročným zakončováním 
INNOREFu ale paradoxně bude alespoň na přípravu 
nových aktivit více času. Až na výjimky se bude jed-
nat o tzv. „měkké“ neinvestiční projekty. Oblastí, kde 
právě mikroregion bude tím nejvhodnějším žadate-
lem, je celá řada. 

Zajímavé šance nabízí společné aktivity s pol-
skými sousedy

Pestré možnosti a také posílení sousedských vztahů 
skýtá Operační program Přeshraniční spolupráce 
Česko – Polsko, do kterého Hranicko taktéž spadá 
díky příslušnosti k příhraničnímu Olomouckému kra-

na kánoích a byli svědky slavnostního otevření nauč-ji. Partnerství tedy můžeme navazovat se soused-
né stezky v místním Dinoparku, vzácném nalezišti ním Opolským vojvodstvím a mikroregion zde již pod-
dinosauřích kosterních pozůstatků. Právě tato stez-nikl první kroky. Za pomocí olomoucké kanceláře 
ka může sloužit jako příklad, vznikla totiž z česko-tohoto operačního programu se na naši výzvu ohlá-
polského projektu s nedalekým městem Přerov. Míst-silo sdružení obcí „Zwiazek gmin Dolna Mala 
ní mamuti a polští dinosauři se stali pojítkem společ-Panew“ se sídlem ve zhruba dvacetitisícovém městě 
ných aktivit. Čtyřčlenná polská delegace naopak Ozimek. Kontaktní osobou a hlavním aktérem z pol-
zavítala na Hranicko v rámci petanquového turnaje ské stany je starosta města Kolonowskie pan Nor-
mikroregionu ve Valšovicích. Hra je skutečně bert Koston. Na celkem třech schůzkách, které pro-
nadchla a prý už plánují zbudování petanquového zatím proběhly, vykrystalizovalo nejdříve šest a pak 
hřiště i v Kolonowském.  prioritní tři oblasti spolupráce a společných projektů. 

Jedná se o cestovní ruch, projekt kulturní spolupráce 
a partnerství škol na bázi enviromentálního vzdělá- V Programu rozvoje venkova máme želízko v 
vání. Samozřejmě obsah společných projektů se podobě vzdělávacího projektu
ještě může proměnit v závoslosti na definitvních pdo- Na sérii vzdělávacích kurzů určených pro všechny 
mínkách operačního programu, který by měl být zájemce na Hranicku, mezi nimiž byly v roce 2007 
spuštěn začátkem příštího roku. Nezůstalo jen u ofi- témata jako např. projektový cyklus a příprava pro-
cialit. Zástupci mikroregionu se v září 2007 v Polsku jektu, vytváření partnerství pro rozvoj regionu nebo 
zúčastnili též tradičního splavení řeky Mala Panew studie proveditelnosti, chceme navázat i v dalším 

období.

Proto mikroregion podal v 
polovině listopadu projekt 
„Vzdělávání pro rozvoj regio-
nu“ do Programu rozvoje ven-
kova, opatření 3.3.1. Vzdělá-
vání a informace. Pokud bude 
projekt úspěšný, proběhne v 
roce 2008 soubor seminářů, 
který bude určen pro začínají-
cí a rozvíjející se podnikatele, 
zástupce neziskovek a spol-
ků, pro zastupitele obcí a 
další aktivní občany. V 8 semi-
nářích se zájemci dozví infor-
mace, které se týkají zakládá-
ní a rozvoje podnikání – 
legislat iva, f inancování, 
dotační zdroje, podnikatelký 
plán atd. Dalšími tématy 
budeou možnosti financování 
rozvoje obcí a podnikání z pro-
středků fondů Evropské unie, 
aktuální informace ze světa 

Dinopark v polském Krasiejówě
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semností, s čímž souvisí i témata: jak 
obstát při pracovním pohovoru, jak 
zvládnout stresové situace a osob-
nostní návyky související nejen se ztrá-
tou zaměstnání nebo dlouhodobou 
nezaměstnaností. Další část je věno-
vána typologii osobnosti, aby účastníci 
lépe poznali sami sebe a byli lépe vyba-
veni i pro oblast komunikace s proble-
matickými typy osobností a zvládání 
konfliktů. Důležitou součástí je i oblast 
pracovního práva a související téma-
ta.

Pro koho jsou vzdělávací aktivity 
určeny?

Povinně se do nich zapojují všichni 
účastníci projektu „Řešení dlouhodo-
bé nezaměstnanosti na Hranicku vy-
tvořením pracovních týmů“. Účastníci 
se tedy rekrutují z řad uchazečů o prá-
ci, kteří jsou evidováni na Úřadu práce 
a v současné době, ať z důvodu zdra-
votních, péče o osoby blízké, rodičov-
ských dovolených, základnímu vzdě-
lání apod. nenalezli práci odpovídající 
jejich současné situaci.

Jak se účastníkům kurzů daří? Jaké 
dělají pokroky?

Všichni účastníci vstupují do projektu s 
většími či menšími obavami, jak zvlád-
nou práci na počítači, se kterým mno-
ho z nich nikdy nemělo možnost pra-
covat. Obavy účastníků se ale rychle 
rozptýlí a můžeme říci, že na všech 
vzdělávacích aktivitách panuje velmi 
dobrá nálada a účastníci mají zájem 
se dále vzdělávat (i když někdy s mír-
ným „reptáním“), což považujeme za 
klíčové.

Co je pro ně největší obtíží?

Nejobtížnější je oblast komunikace, a 
to jak verbální, tak v písemné podobě. 
Navíc je zapotřebí vzít v úvahu, že vět-
šina je po absolvování základního 
vzdělání dlouze doma a není zvyklá 
jakémukoliv dalšímu způsobu vzdělá-
vání. Pro lektory je na druhé straně 
obtížné skloubit např. v průběhu jed-
noho školení různou úroveň znalostí, 
kdy například v práci na počítači jsou 
účastníci, kteří nikdy nesáhli na klá-
vesnici, i takoví, kteří již mají řadu zku-
šeností. 

Jak hodnotíte potřebnost takového 
typu vzdělávání?

Považujeme je za velmi cenné, proto-
že účastníci mají možnost sáhnout si 
ve zcela laické podobě na počítače, 
stejně jako si vyzkoušet hovořit na ka-
meru, napsat si životopis nebo získat 
aktuální právní informace. Vynikající je 
především spojení individuálního pora-
denství a týmových školení, což hod-
notíme nesmírně kladně, stejně jako 
celý projekt.

Děkujeme za rozhovor.

dotací a další. Věříme, že o vzdělávání bude zájem a Destinační management na Hranicku by mezi 
účastníci se dozví mnoho zajímavých informací, žádostmi neměl chybět. 
které jim pomohou ve svém rozvoji a získávání dota-
cí. Mikroregion zaštítí vodu pro Potštátsko

Další z návazných projektů, které by bez INNOREFu 
Cestovní ruch rozhýbe fungující destinační nebyly v tak pokročilém stádiu řešení je dlouho při-
management pravovaný a náročný projekt napojení Potštátska na 
V červnu ukončený subprojekt STS přinesl na zákla- vodovodní systém města Hranic. Díky subprojektu 
dě důkladných analýz návod, jak dál na Hranicku v EWARU vznikla potřebná technická dokumentace a 
cestovním ruchu. Kromě nezbytného zkvalitňování brzy vydané stavební povolení posunuje šance Pot-
a rozšiřování infrastruktury – ubytovacích a stravo- štátu včetně místních částí, Uhřínova, Středolesí a 
vacích kapacit, nabídky atrakcí a obnovy památek, Radíkova na kvalitní pitnou vodu až k samotné 
zdůraznil Strategický plán rozvoje cestovního ruchu investiční výstavbě. Specializovaná firma už zpra-
v Mikroregionu Hranicko na dosud chybějící a v covává žádost, jako nejvhodnějším žadatelem se 
praxi prověřený a fungující tzv. destinační manage- ukázal Mikroregion Hranicko, samozřejmě s tím, že 
ment turistické lokality. Jedná se o sadu nástrojů a tíhu spolufinancování a nutného předfinancování 
metod, zjednodušeně si však můžeme představit výstavby ponesou na svých bedrech především 
třeba jednoho odborníka, který bude mít na starosti Města Hranice a Potštát.
propojování subjektů v cestovním ruchu, jejich sdru-
žování do věkově různě zaměřených „turistických Nápadů je dost
balíčků“, které návštěvnkovi v dobrém smyslu slova 

Až v delším horizontu přijdou na řadu i další náměty „nalajnují“ třeba celý víkendový pobyt na Hranicku. 
na mikroregionální projekty jako třeba podpora začí-Manažer má dále na starost jednotnou propagaci a 
najících podnikatelů, řešení brownfields v regionu aktualizaci informací od jednotlivých poskytovatelů, 
nebo dlouho chystaná, ale na přípravu velmi nároč-záskávání dotací a psaní dalších projektů v oblasti 
ná síť hipostezek (stezek pro koně) na Hranicku. cestovního ruchu a také zastupování regionu v růz-
Též projekt Pracovní týmy jistě nezůstane bez ných stavovských a jiných organizacích, jakým je 
svého následovníka poučeného o zkušenosti s reali-např. celokrajské Sdružení cestovního ruchu – 
zací pilotního projektu, který bude ukončen v roce Střední Morava. Na tuto oblast pamatuje Regionální 
2008. operační program Střední Morava, který by měl být 

spuštěn někdy v lednu, únoru roku 2008. Projekt 

publikací, manuálů, INNOREF na podzim přináší 
rádců a strategií ze 

poslední sadu výstupů všech osmi subprojek-
tů, propagaci regionu 

Po ukončení subprojektů v červnu 2007, které už a navazování meziná-
své veškeré plody vydaly, blží se k finiši i aktivity rodních partnerství už 
„vyššího patra“ projektu, tedy činosti Profesionální- pomáhá skládačka 
ho servisního centra alias Sekretariátu Mikroregionu Hranicko region v ang-
Hranicko v podobě, jak jste jej poslední dva roky zna- l ičt ině, závěrečné 
li. Sekretariát tak v poslední etapě projektu zhodnocení subpro-
INNOREF přinesl několik výstupů již zcela nasměro- jektů přinese celoba-
vaných na budoucnost a propagaci výstupů projek- r e v n é  l e p o r e l o  
tu. Ať už se jedná o podnikatelský plán nedávno INNOREF Kompendi-
vzniklé Hranické rozvojové agentury, který propočí- um. Hlavně jako připo-
tá správné nastavení hospodaření této společnosti mínku a prezentační 
nebo šedesátistránkovou publikaci Metodika dárky využije mikrore-
INNOREF aneb Jak řídit evropské fondy, která na gion sadu drobných 
příkladu tohoto velkého projektu zobecňuje správné propagačních před-
metody a problematiku řízení projektů dotovaných z mětů s logem projektu 
evropských peněz. Starostům a všem zájemcům INNOREF a vlajkou EU.
bude sloužit CD s elektronickými verzemi výstupů, 

O Mikroregionu Hranicko se už ví 

široko daleko

Administrace a dosud úspěšné řízení projektu 
INNOREF i odezva dalších aktivit mikroregionu posi-
luje dobré jméno Hranicka mezi odborníky na regio-
nální rozvoj i mezi těmi, kteří jsou v této oblasti nao-
pak teprve na začátku. Pracovníci sekretariátu jezdí 
prezentovat naše zkušenosti s projektem INNOREF 
a programem LEADER na nejrůznější konference a 
sympozia, za všechny jmenujme např. Výměna 
dobré praxe v efektivním využívání evropských 
fondů v anglickém Bristolu nebo konferenci 
LEADER pro Slovensko v Prešově. Na poznávací 
exkurze k nám jezdí starostové a manažeři místních 
akčních skupin, naposledy to byla skupina starostů z 

Mikroregion Hranicko ,tel.: 581 626 202, e-mail:kancelar@mikroregion-hranicko.cz, http://www.regionhranicko.cz,Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
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Moravskoberounska, kterou vidíte na fotogra- I my se ale máme stále co učit, o čemž svědčí me obstát při naplňování našich strategických 
fii ze Stříteže. Úspěch slavila i Závěrečná kon- stálá a aktivní účast pracovníků sekretariátu a plánů rozvoje Hranicka.   
ference INNOREF v červnu 2007, která do zástupců členských obcí na nejrůznějších ško-
hranické sokolovny přilákala na 130 delegátů. leních, konferencích a kurzech. Jen tak může-

kteří budou vyhledávat finanční zdroje a psát jektovými žádostmi, ale také v oblasti legisla-Mikroregion využil nabídku 
převážně investiční žádosti o podporu z fondů tivního poradenství. 

projektu Mladí pro venkov - EU na základě již zpracovaných i nově vyhle- Projekt je financován z prostředků Evropské-
daných projektových námětů obcí, mikroregi- ho sociálního fondu, ze Společného regionál-venkov pro mladé: Nové síly 
onů, místních akčních skupin a neziskových ního operačního programu, opatření 3.2 – pod-

pro oživení vesnic organizací na venkově. Během realizace je pora sociální integrace v regionech, státním 
mohou rovněž manažersky vést. rozpočtem ČR a Olomouckým krajem. ESF Projekt „Mladí pro venkov – venkov pro 
Na úvod projektu byli osloveni a vybráni neza- napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou mladé: Nové síly pro oživení vesnic“ je zacílen 
městnaní „čerství“ absolventi škol (15-25 let)  zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha a na oblasti Přerovska a Lipenska, které jsou 
a matky po mateřské dovolené. Z 17 proškole- rovných příležitostí a investicemi do lidských nejvíce z celého kraje postiženy nezaměstna-
ných účastníků dvouměsíčního kurzu bylo zdrojů. Tyto veřejné zdroje pokrývají 75% ností. Jeho realizace začala 1.ledna 2007 a 
vybráno 6 nejlepších, kteří získali v rámci pro- hrubé mzdy jednotlivých manažerů, zbylých doba trvání je stanovena na 18 měsíců, tj. do 
jektu přímo zaměstnání na 12 měsíců jako 25% je dofinancování partnery projektu, kteří 31. května 2008. 
manažeři pro rozvoj venkova. Úkolem vyško- tyto manažery zaměstnávají (obce, mikroregi-

Vizí projektu „Mladí pro venkov“ je oživit ven- lených bude vytvořit projekt, na který se podá ony, MAS). Po odchodu asistentky a účetní 
kov mladými lidmi tak, aby po svých studiích žádost do některé z aktuálních výzev operač- Žanety Rosové tak tým Sekretariátu posílila 
ve městech neodcházeli za prací mimo ních programů tak, aby se uplatnil v praxi. účastnice projektu Gabriela Olivová, DiS. Z 
Olomoucký kraj, ale našli uplatnění ve ven- Oseka nad Bečvou. Přejeme jí mnoho úspě-Vyškolení a vybraní projektoví manažeři tvoří kovských sídlech, odkud pocházejí. Snahou chů v práci.„jednotku“ zastřešenou pod hlavičkou je tedy boj proti „odlivu mozků“ z vesnic. 

„Poradenského centra venkova“, které bude 
Hlavní aktivitou projektu je vytvoření fungovat i po skončení projektu. Jeho úkolem 
„jednotky“ nových projektových manažerů, je pomoc obcím a mikroregionům nejen s pro-

příspěvkem podpořil program či Mikroregion Hranicko propa-
organizační náklady. Za všechny 

goval INNOREF na kulturních jmenujme např. Olympiádu Mikrore-
gionu Záhoran, Bramborový den v akcích 
Partutovicích, vyhlášení Vesnice 
roku v Rouském, Zámeckou rallye v Od dubna do listopadu 2007 probíhala na 
Hustopečích n. B. nebo hasičské vybraných kulturních akcích v regionu propa-
soutěže v různých obcích. Pořada-gační kampaň výsledků projektu INNOREF. 
teli akcí nebyly jen obce, ale i místní Celkem bylo v této kampani podpořeno 25 
spolky, neziskovky nebo podnikate-kulturních a společenských akcí celkovou 
lé.částkou 200 000 Kč. Organizátoři zajistili na 

akcích prezentaci informačních panelů, distri-
buci letáků a umístění log INNOREF na plaká-
tech a pozvánkách, 

Mikroregion Hranicko prozměnu finančním 

na regiony pod názvem Regiontour 2008.  Od Hranicko se opět představí na 
10. do 13. ledna 2008 bude na svém stánku 

Regiontour propagovat Hranicko jako lákavou turistickou 
destinaci, chystá se i kulturní program zamě-

Také letos se Město Hranice ve spolupráci s řený na propagaci cyklistické soutěže Mlynář-
ostatními obcemi zúčastní brněnské přehlíd- ský krajánek. Nebude chybět vodník a mly-
ky průmyslu cestovního ruchu se zaměřením nářská kapela.

okénko Rozvojové partnerství

a nezaměstnanost vedly v roce 1994 Evrop- zák ladě  je j i ch  LEADER nám otevře dveře 
skou unii k založení programu, který si vzal do doporučení. Samo-

k lepšímu životu v regionu vínku přivést všechny významné osobnosti k zřejmě prvotní  
jednomu stolu a vtáhnout je do  diskuse o sku- motivací byly pení-

Samotný termín LEADER nahání trošku hrů- tečných možnostech rozvoje svého regionu.  ze, ale řada míst-
zu, ostatně jako jakákoliv jiná zkratka, jejíž Cílem nebylo nic jiného, než dohoda budoucí ních akčních sku-
význam je nám skryt. Spojení vzniklo z origi- podobě prostředí, ve kterém žijí. Tak se začaly pin za nějaký čas 
nálního názvu ve francouzštině a volným pře- formovat tzv. místní akční skupiny (zkratka pochopila, že jsou 
kladem znamená propojování akcí pro rozvoj MAS, v angličtině LAG), ve kterých nemohly pouze prostřekem 
venkova, v angličtině se tímto slovem označu- dominovat samosprávy, ale rovnocennou roli k důležitějšímu 
je vůdce.  V Evropské Unii takto označený pro- v nich zaujaly i místní podnikatelé, zemědělci poslání, navázání 
gram funguje již řadu let. nebo neziskové organizace. Své představy spolupráce. Ve 

„MASky“ popisovaly do plánů rozvoje území a většině případů společný postup vyústil v Zkušenosti získané při řešení odlivu obyvatel-
k naplňování jejich vizí jim program LEADER nové nápady a následně projekty, které byly stva z venkovských oblastí, snižování význa-
přispěl dotacemi, které byly přidělovány na zasazeny do celkového kontextu a možností mu zemědělství, úbytek ekonomických aktivit 
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propracovanost plánu rozvoje našeho regio-
nu, to, nakolik jsme připraveni pečovat o svě-
řené evropské peníze, zda u nás působí 
dostatek podnikatelů, spolků a obcí ochot-
ných jít do projektů financovaných z dotací, 
ale i zda máme dostatek aktivních lidí, kteří 
jsou ochotni se zapojit a přispět svými nápady 
nebo prací k řešení místních problémů.
Náš úspěch může mít více podob. Někdo jej 
může vidět jen jako číslo – výši dotace. Před-
běžné propočty ukazují, že může jít až o 80 
milionů Kč. Najdou se tací, kteří ocení zviditel-
nění našeho regionu. Vždyť v celé republice 
se na LEADER připravuje na 160 místních 
akčních skupin, ale finanční prostředky budou 
jen pro 80 nejlepších. Jsme přesvědčeni, že 
úspěch bude mít i podobu konkrétních změn v 
našich obcích, které se projeví v podobě opra-
vených hřišť, obnovených prostor pro spolko-
vé aktivity, zlepšení prosperity místních země-
dělců, rozšíření služeb pro návštěvníky naše-
ho regionu nebo využití obnovitelných zdrojů 
energie jako jsou organické zbytky z lesů 
nebo polí. Věříme, že většinu z nás těší a 

regionu. nicka a spolupráce při přípravě a uskutečňo- bude těšit radost ze společné práce. 
Jan Balek vání projektů. Právě v těchto týdnech sdruže-Na Hranicku se obdobná skupina dala dohro-

Manažer Rozvojového partnerstvíní připravuje a do konce roku 2007 předloží mady v letech 2005 a 2006 a zvolila si název j.balek@regionhranicko.cz, +420731577450Ministerstvu zemědělství ČR tzv. Strategický Rozvojové partnerství regionu Hranicko. Už 
plán LEADER, který právě toto směrování sám název připomíná hlavní smysl jejího zalo-
popisuje, ke zhodnocení. Posouzena bude žení. Tím je diskuse o směrování rozvoje Hra-

Přehledová mapa regionů v ČR pracujících metodou Leader

ho programu LEADER ČR. Ten byl financo-Dotace půjdou do zeměděl-
ván pouze z národních zdrojů a Ministerstvo 

ství, lesnictví, obnovy obcí a zemědělství ho vyhlásilo především jako 
„trénink“ na LEADER evropský. RoPa tak při-cestovního ruchu 
pravila jednoletý Strategický plán pod názvem 
„Šance pro Hranicko“ a po jeho schválení O tom, co to vlastně LEADER je, se píše v 
mohla rozdělit na Hranicku 3,8 milionů Kč cel-jiném článku na této straně, o tom, že to není 
kem 8 úspěšným žadatelům. věc jednoduchá, svědčí naše trpělivé vysvět-

lování a propagace přípravy tohoto programu Nyní je ve hře šestileté období a dvacetkrát 
na Hranicku. Jedním z hlavních principů LEA- vyšší dotace. Příprava Strategického plánu 
DERu je tzv. „proces zdola nahoru“, tedy, že o tak probíhá nyní velmi pečlivě a především 
věcech nerozhodují vedoucí představitelé ať dlouhodobě. Vždyť první zásadnější setkání 
už obcí nebo dalších organizací, ale do rozho- proběhlo už v listopadu loňského roku. Členo-
dovacích procesů může promluvit každý vé RoPy i zástupci obcí přemýšleli, které 
zájemce, každý se může zapojit, věci posou- oblasti nás nejvíce pálí, které chceme rozvíjet. 
vat dál a ovlivňovat. Jen tak může vzniknout Podstatou Strategického plánu je totiž určitý 
skutečně kvalitní a všeobecně přijatelný stra- ucelený výběr rozvojových oblastí. Nelze si 
tegický plán, jak a kudy náš region rozvíjet. říct, že budeme dávat peníze úplně na všech-
Rozvojové partnerství si tyto metody vyzkou- no. I samotný LEADER už svým vymezením v 
šelo již v roce 2006 brzy po svém vzniku, v rámci Programu rozvoje venkova nastavuje 
rámci realizace menšího, ale ne zas tak malé- určité mantinely. Již od počátku tedy vzešla 

shoda na třech základ-
ních oblastech, kterými 
jsou obnova měst a ves-
nic, rozvoj cestovního 
ruchu a rozvoj  země-
dělství, později se k nim 
přidal ještě rozvoj lesnic-

ným nastavením a výběrem podporovaných tví. Programový výbor za 
aktivit, na které budeme dotace poskytovat. souhlasu valné hromady 
Na velkých flipchartech se vypisovaly silné a tak po celý rok rozpraco-
slabé stránky regionu, přidělovaly se procenta vával plán pro tyto oblasti, 
důležitosti jednotlivých aktivit, cenným nástro-důležité bylo též ustavení 
jem se ukázala konfrontace s databází proje-třech pracovních skupin, 
kových námětů regionu Hranicko, kde má do jejichž činnosti se 
interně Sekretariát mikroregionu shromáždě-mohli zapojit i nečlenové 
ny základní informace o plánovaných projek-Rozvojového partnerství. 
tech na Hranicku. Šlo o to, abychom např. Na třech veřejných jedná-
nedali důraz na nějakou oblast, o kterou pak ních, 1.3. v Radíkově, 2.5. 
při podávání samotných žádostí nebude ve Slavíči a 13.9. v Ústí se 
zájem, zatímco jinde bude velký přetlak a tak jednotlivé pracovní 
uspokojit budeme moct jen malé procento skupiny zabývaly přes-

Jednání prac. skupiny v Ústí

Mikroregion Hranicko ,tel.: 581 626 202, e-mail:kancelar@mikroregion-hranicko.cz, http://www.regionhranicko.cz,Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
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žádostí. V listopadu musely být návrhy pra- pravidla sběru konečných žádostí, jejich bodo- nu, červnu 2008 vyhlásit první kolo žádostí o 
covnch skupin zkonfrontovány s konečnými vání a vyhodnocení podle stanovených krité- poskytnutí dotací. Počítáme s částkou kolem 
pravidly programu LEADER a došlo k určitým rií, zajištění propagace, archivace, kontrol a 80 miliónů Kč do roku 2013. Příprava Strate-
úpravám. vyhodnocení, součástí plánu musí být i gického plánu LEADER na Hranicku stála 

podrobná analýza, popis dosavadních zkuše- dost úsilí, času a energie, velké díky patří Vše vyvrcholí na posledním veřejném projed-
ností a spolupráce s jinými organizacemi. Vše všem aktivním účastníkům, kteří věnovali sůj nání 3.12. 2007 v hudebním sále ZUŠ v Hrani-
směřuje k „magickému“ datu 21. prosince volný čas účasti na schůzkách a pracovních cích, kde bude představen komplení Strate-
2007, kdy je uzávěrka podání Stratgických skupinách. Pevně věříme, že naše práce gický plán LEADER pro Hranicko, a každý 
plánů LEADER na Ministerstvo zemědělství. nebyla marná.  zájemce bude moci se k tomuto plánu vyjádřit 

Za Rozvojové partnerství Někdy na jaře očekáváme vyhodnocení, a navrhnout změny. Nepůjde jen o samotné 
František Kopeckýpokud uspějeme, budeme moci někdy v květ-oblasti rozvoje. Důležité bude i nastavení a 

Prezentovaly se zde 34. ročník výstavy Země 
nejen firmy zabývající 

živitelka v Českých se zemědělskou techni-
kou, ale i osivářské, krmi-Budějovicích
vářské firmy a řada dal-
ších renomovaných čes-Ve dnech 23. – 28.8.2007  proběhl již 34. roč-
kých i zahraničních ník výstavy Země živitelka. Jedná se o největ-
firem. Nechyběly expo-ší výstavu tohoto druhu v České republice. 
zice živočišné výroby a Premiér Mirek Topolánek slavnostně zahájil 
potravinářského prů-výstavu  za účasti Mgr. Petra Gandaloviče, 
myslu. Výsledky své ministra zemědělství a dalších vládních činite-
práce prezentovaly ve lů a představitelů poslanecké sněmovny, před-
větším rozsahu Místní ních představitelů jihočeského kraje, města 
akční skupiny, které České Budějovice a zahraničních hostů.
svoji účast podpořily 

Nomenklatura výstavy zahrnuje celý země- praktickými ukázkami 
dělsko-potravinářský sektor a již několik let je své činnosti.
věnována pozornost tématu rozvoje venkova.  

Dne 24.8. navštívil Proto i pro rok  2007 bylo platné motto výstavy 
výstavu tehdejší vice-,,Budoucnost českého zemědělství a české-
premiér a ministr pro ho venkova“.  
místní rozvoj Jiří Čunek. 
Promluvil na tiskové kon-

ván Místním akčním skupinám a Spolku pro ferenci o spolupráci MMR ČR a Jihočeského 
obnovu venkova. Zde se seznámil s činností  kraje. Dále vysvětlil, že zajištění přísunu 750 
jejich Integrovaných mezisektorových part-miliard korun z fondů Evropské unie prostřed-
nerství, s jejich aktuálními potřebami a nictvím vyjednání Národního strategického 
náměty. Zástupci MAS Rozvojového partner-referenčního rámce nebylo jednoduché mimo 
ství regionu Hranicko, MAS Mikroregionu jiné i proto, že EU ve své politice podporuje 
Frýdlantsko, MAS Kyjovské Slovácko v pohy-tzv. ,,póly růstu“. Těmi jsou pro EU velké aglo-
bu a MAS Český Západ – Místní partnerství merace, které řeší specifické problémy. Pro 
informovali ministra o jejich projektu ,,Podané naši zemi jsou ovšem centry růstu i malá 
ruce“, v rámci kterého uzavřeli společné part-města a městečka. Naším cílem je totiž udržet 
nerství a plánují společné aktivity. Jednou z obyvatele na venkově a v malých městech a 
nich byla právě společná prezentace na této nikoli je stahovat do velkých měst. 
výstavě, kde tyto 4 místní akční skupiny měly Po skončení tiskové konference si ministr Jiří 
společný stánek.Čunek prohlédl výstavu. Hlavní část své 

návštěvy strávil v pavilonu F3, který byl věno-

nu. Rozvojové partnerství regio-Do Strategického plánu 
nu Hranicko tedy přijalo tuto 

LEADER promluví i mládež, výzvu a na podzim letošního 
roku začalo různými metodami ženy a zemědělci
vtahovat tyto tři cílové skupiny do 
přípravy LEADERu. Nejjedno-Jedním z chvályhodných cílů programu 
dušší se to ukázalo se zeměděl-LEADER je co nejvíce zapojit mládež, ženy a 
ci, protože ti už tvoří významnou zamědělce do rozvoje regionu. Mladí si žijí 
část členů RoPy, ve Strategic-svým teenagerovským životem a často vůbec 
kém plánu mají celou jednu prio-nepřemýšlí o světě kolem sebe, místě, kde 
ritu a na setkáních k tomuto téma-třeba stráví celý svůj život a jednou budou 
tu se aktivně zapojují. vychovávat své děti. Ženy se o „politiku“ moc 

nezajímají, jejich denní program je více než Podařilo se nám zmapovat čin-
zaplněný prací, péčí o děti a domácnost, na nost spolků žen na Hranicku, 
zájem o věci veřejné jim už nezbývá mnoho některých jejich setkání jsme se i 
energie. Zemědělci na venkově jsou taktéž zúčastnili a pozorně poslouchali, 
natolik zahlceni spravováním svého hospo- s jakými problémy se ženy na 
dářství, že nemají čas si uvědomit, že právě Hranicku potýkají, co by chtěly 
oni jsou jedněmi z nejdůležitějších hráčů roz- zlepšit ve své obci nebo celém 

které dalo vzniku pracovní skupiny zabývající voje na venkově, že jejich činnost výrazně regionu. Na konci listopadu pak proběhlo v 
se problematikou žen. Nepůjde jen o ovlivňuje tvář krajiny a životní prostředí regio- Hranicích Setkání aktivních žen z Hranicka, 

Setkání žen ve Stříteži
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„konverzační“ činnost, jak by se mohlo mno- ať už z hranických středních škol 
hým zdát. Zapojení žen a mládeže bude bodo- či z obcí šanci představit nám i 
vě hodnoceno i u koncových žádostí o dotace. veřejnosti nějaký vlastní nápad 
Kdo do přípravy svých investičních plánů tyto či hned sadu nápadů, co by chtě-
skupiny zapojí, či na ně bude výsledek projek- li ve svém okolí zlepšit. Sešly se 
tu přímo zaměřen (od dětských nákresů zajímavé návrhy a my doufáme, 
vysněných hřišť a realizace nápadů středo- že se podaří plány aktivní mlá-
školáků po třeba dětské koutky nebo klubovny deže i žen z Hranicka pomocí 
pro matky) dostane plusové body a jeho pro- dotací z LEADERu skutečně 
jekt bude mít vyšší šanci na realizaci. Právě zrealizovat.

Gabriela Olivovápracovní skupina bude tyto body koncovým 
Asistentka Rozvojového partnerstvížadatelům udělovat.

Stejný princip použije i pracovní skupina mla-
dých, kterou formujeme na základě aktivních 
mladých z našeho okolí a taky soutěže Mění-
me Hranicko, během které jsme v listopadu 
2007 dali mladým týmům v rozmezí 15-26 let 

Bylo vybráno 6 MAS z Čech a Moravy, které se Výzkum odhalí klíče k úspěš-
budou na realizaci projektu podílet. Mezi nimi 

nému rozvoji se jako partner ocitla i místní akční skupina 
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Na 

Region Hranicko bude podroben výzkumu, příkladu těchto MAS bude zkoumáno, jakým 
který je zaměřen na venkovské oblasti, které způsobem identifikují hlavní problémy ve 
se snaží o obnovu svého území pomocí meto- svém území,  jak na ně reagují a jak se chovají 
dy LEADER. LEADER tvoří místní akční sku- k subjektům, které předkládají žádosti o pod-
piny (MAS), které mají obvykle formu občan- poru svých záměrů. Dále bude zkoumáno, jak 
ského sdružení nebo obecně prospěšné spo- místní akční skupiny přispívají k rozvoji území 
lečnosti a ve kterých jsou sdruženy nestátní nad rámec programu LEADER.
neziskové organizace, samospráva a podni-

Výsledkem projektu bude vytvoření metodiky katelé. Tyto subjekty pak společně vytvářejí 
k hodnocení efektivity činnosti MAS, která strategii rozvoje území a jsou podporovány 
odpoví na otázky, zda MAS přistupuje správně dotacemi, aby mohli svoji strategii uplatnit. 
k problémům, které na svém území zjistila, Vlastní realizace strategie spočívá v samo-
zda dobře komunikuje s partnery na svém statném výběru projektů orgány MAS. Rozho-
území a pomáhá dalším podnikatelům, dování o tom, jaké činnosti budou finančně 
nestátním neziskovým organizacím a obcím v podpořeny, se tak přesouvá z centrálních orgá-
jejich rozvoji.nů státní správy na místní úroveň zástupců 

regionu. Realizace projektu bude probíhat do konce 
roku 2008 a je umožněna díky podpoře Minis-Hlavním cílem výzkumného projektu je pilotní 
terstva pro místní rozvoj v rámci programu srovnání dopadů činnosti vybraných místních 
Výzkum pro řešení regionálních disparit.akčních skupin na území, ve kterých působí. 

okénko Hranická rozvojová agentura

řešící problém venkovský obcí Evropské dotace míří k široké-
se jmenuje Program rozvoje ven-

mu spektru žadatelů kova ČR a obce  na Hranicku z 
něj mohou získat finanční pro-

Asi už každý něco zaslechl o dotacích z 
středky na výstavbu technické 

Evropské unie. Hovoří se o nich v televizi, píše 
infrastruktury jako jsou kanaliza-

v novinách, starostové obcí a měst, podnika-
ce, čistíren odpadních vod, 

telé či neziskové organizace uvažují, jak je 
rekonstrukce silnic, ale také spo-

využít. Evropská unie uvolnila pro Českou 
lečně se spolky mohou čerpat 

republiku až 750 miliard korun, které budou 
finanční prostředky na obnovu 

rozdělovány prostřednictvím tzv. operačních 
sportovišť,  kulturních zařízení 

programů mezi žadatele v období do konce 
nebo obnovu památek. Svoji 

roku 2013. Každý program má své téma vyme-
část zde mají i čeští zemědělci, 

zující, na jaký projekt a kdo z něj může peníze 
kteří mohou z těchto peněz 

získat. Již sama orientace v programech je 
např. modernizovat zázemí pro 

pro obyčejného smrtelníka jen ze předpokla-
své podnikání, investovat do 

du investice velkých dávek trpělivosti. Z celko-
technologií, které jim pomáhají 

vého počtu 24 programů se jich na rozvoji Hra-
zlepšovat kvalitu zemědělských 

nicka může do jisté míry odrazit až 12 a doku-
produktů, ale získávají z něj i 

menty popisující pravidla a povinnosti žadate-
příspěvky na hospodaření v 

lů se program od programu liší a většinou Pra-
málo úrodných oblastech. Větší 

vidla pro přidělení dotace popisovaných na 
obce a města mohou stejné Evropské fondy se netýkají jen obcí, ale 

stovkách stran ze program od programu liší. 
potřeby řešit z Regionálního operačního pro- finanční prostředky mohou na Hranicku získá-

Programy řeší většinu oblastí, ve kterých gramu pro Střední Moravu, který je řízen vat i spolky a zájmové organizace, které si 
Česká republika zaostává za vyspělými přímo z Olomouce. chtějí zlepšit zázemí pro své aktivity nebo pro-
evropskými zeměmi. Například dokument vozovat služby pro návštěvníky regionu nebo 

Plakát proběhlé soutěže pro mladé

Mikroregion Hranicko ,tel.: 581 626 202, e-mail:kancelar@mikroregion-hranicko.cz, http://www.regionhranicko.cz,Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice



programech je značně náročná, z celkového Hranická rozvojová agentura 
počtu 24 programů se jich na rozvoji Hranicka 

bude shánět dotace může podílet až 12, pravidla pro přidělení dota-
ce se program od programu liší a jsou popsá-pro Hranicko 
ny v dokumentech čítajících stovky stran. 
Náročnou procedurou žádosti o dotaci by měl Potřeba větší otevřenosti vůči všem zájem-
všechny zájemce provést právě tým odborní-cům o získání evropských i národních dotací, 
ků z agentury, která sídlí přímo v Hranicích. A zefektivnění práce v této oblasti a vstup na 
to jak konzultacemi, tak i samotným sepsáním pole konkurence s podobně zaměřenými spo-
žádosti. Zkušenost ukazuje, že řada firem lečnostmi i ze soukromého sektoru, to byly 
nebo neziskových organizací neví o tom, že hlavní důvody, proč se Mikroregion Hranicko 
právě na jejich záměr může Evropská Unie dohodl na podzim 2007 spolu s Rozvojovým 
přispět nebo se obávají náročné administrati-partnerstvím Regionu Hranicko na spoluzalo-
vy. „Snažíme se rozběhnout osvětu a servis, žení zájmového sdružení právnických osob 
který jim přístup k dotacím usnadní a odstraní pod jménem Hranická rozvojová agentura.
počáteční obavy. Přirozeným cílem je nejen 

Ta na sebe převezme velkou část dosavad- ukrojit pro Hranicko z připravovaných peněz 
ních aktivit mikroregionu i Rozvojového part- co nejvíce, ale i finanční prostředky smyslupl-
nerství a bude je oběma spoluzakladatelům ně využít“, vysvětluje Jan Balek, který je od 
dodávat na ojednávku. Svolávání rad a val- listopadu pověřen řízením agentury. 
ných hromad, administrativní činnost, práce v 

Je zajímavé, že agentura je v regionu velikosti terénu, konzultace a příprava mikroregionál-
Hranicka jednou z prvních v ČR. Obdobné ních projektů, v případě úspěchů řízení pro-
agentury působí zatím především v krajských gramu LEADER na Hranicku, to vše bude v 
městech a obsluhují celé kraje. „Jsme pře-dikci agentury a ta bude mít také za hladký a 
svědčeni, že odborná pomoc při rozvoji obcí a úspěšný průběh těchto aktivit zodpovědnost. Sídlo agentury je při Sekretariátu Mikroregio-
koordinace rozvoje regionu je mnohem účin-

nu Hranicko na Tř. 1. Máje 328 v Hranicích, Mimo to bude agentura pomáhat obcím z Hra- nější, pokud je poskytována na co nejnižší 
tel: 581 626 202, nicka, podnikatelům, neziskovým organiza- úrovni, tedy přímo v našem regionu“, doplňuje 
e-mail: . cím a zemědělcům získávat finanční pro- Jan Balek. Pracovníci gentury se těší na Vaše 

středky Evropské Unie. Již sama orientace v náměty, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. 

agentura@regionhranicko.cz
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přinese své plody. Záro-Poděkování Sekretariátu MR 
veň přejeme všem co 

Hranicko ne júspěšně jš í  rok  
2008. Těšíme se na 

Sekretariát Mikroregionu Hranicko chce podě-
setkání s Vámi.

kovat všem starostkám a starostům, radním a 
zastupitelům členských obcí, projektovým a 
finančním manažerům subprojektů, členům Sekretariát Mikroregio-
Řídícího výboru a všem ostatním lidem, kteří nu Hranicko
se přičinili o úspěšné zvládnutí a realizaci pro-
jektu INNOREF. Byly to krásné tři roky života a 
my doufáme, že naše práce už přináší a ještě 

pomáhat sociálně znevýhodněným spoluob- nou oblastí je podpora vzdělávání obyvatel. formy netradičních zdrojů jsou podporovány 
čanům. Podpora životního prostředí míří například do jako využívání sluneční energie nebo větrná 

řešení ekologických zátěží, do oblasti naklá- energie. Jelikož hnacím motorem ekonomiky podnika-
dání s odpady nebo do produkce a využívání Zpracoval: telé, fondy myslí i na aktivity spojené napří-
obnovitelných zdrojů energie, které může mít klad na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, Jan Balek 
na Hranicku podobu zpracovávání bioodpadů vývoj nových produktů nebo podporu rozjez- Hranická rozvojová agentura z lesů do podoby energetické štěpky, ale i jiné du nových podnikatelských aktivit. Význam-

Tým projektu INNOREF na Hranicku:
Zleva: František Kopecký - externí konzultant, Marcela Tomášová – manažerka 
projektu Pracovní týmy, Žaneta Rosová – asistentka, účetní (nyní na mateřské 

dovolené), Pavla Krbálková – členka Řídícího výboru, Míla Hrušková – finanční 
manažerka (nyní čerstvá maminka malé Petrušky – gratulujeme!), Jan Balek – 

projektový manažer, Roman Haken – facilitátor, moderátor


