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Základní údaje o organizaci
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko je neziskovou organizací typu místní akční
skupina sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy a spolky v regionu Hranicka. Vzniklo na počátku roku 2005 jako neformální sdružení několika regionálně činných institucí, které spojoval zájem o spolupráci ve prospěch rozvoje regionu a uvědomovali si význam principu partnerství. V roce 2006
vzniklo stejnojmenné občanské sdružení. Spolupráci veřejného a soukromého sektoru podpořil také Mikroregion Hranicko prostřednictvím projektu INNOREF,
financovaného z programu INTERREG IIIC, díky kterému mohlo sdružení využívat i
zahraniční zkušenosti regionů z Řecka a Itálie.
Základním posláním sdružení je podporovat své členy i ostatní okolní organizace v
regionu Hranicko v jednotlivých projektech a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého regionu, při maximálním využití potenciálu místních lidských a
přírodních zdrojů. Organizace chce být nápomocna při tvorbě jednotlivých strategií
cílených do regionu Hranicko. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzájemné spolupráce.

Orgány svazku
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Členem Valné hromady je každý
člen sdružení. Členové sdružení, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá
práva na valné hromadě pověřenou osobou. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách sdružení jako jsou přijetí základních programových dokumentů
sdružení, schvalování plánu činnosti sdružení na nadcházející období, schvalování
zprávy o činnosti sdružení a ročního rozpočtu, volba členů Výboru partnerství.
Výbor partnerství
Výbor partnerství je výkonným orgánem sdružení a má 13 členů, kteří jsou voleni
Valnou hromadou. Do působnosti Výboru partnerství patří zejména: volí a odvolává
předsedu sdružení, svolávání Valné hromady, věcné, organizační a administrativní
zajištění jeho průběhu, sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky
sdružení, zpracovávání zpráv o činnosti sdružení, zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin, výklad stanov sdružení, rozhoduje o nákupu, využití a
prodeji majetku sdružení. V prosinci 2007 proběhly nové volby orgánů sdružení,
Výbor partnerství byl nově zvolen ze stejných členů, pouze Pavel Vývoda byl
nahrazen Arnoštem Hradilem a Libuše Sehnálková nově vystupuje za Klub žen
Býškovice.
V roce 2007 proběhlo 7 schůzek Výboru partnerství, hlavním tématem schůzek byla
příprava Strategického plánu LEADER (dále SPL) a to především stanovení konkrétních fichí (dotačních opatření) a jejích finančních alokací. Také se zabýval možnostmi a oblastmi projektů spolupráce, které budou předkládány do programu spolu-
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práce místních akčních skupin na národní i evropské úrovni.
Výbor partnerství pracuje v tomto složení:
Konečný Filip
TJ Skiklub Hranice
Vykopal Libor
Obec Ústí
Sehnálková Libuše
Klub žen Býškovice
Maršálek František
ZD Partutovice
Černá Jana
TJ Střítež nad Ludinou
Škoda Dalibor
Nový dvůr s.r.o., Hustopeče nad Bečvou
Šnajdárek Oldřich
soukromý zemědělec
Juráňová Ludmila
JS JUKO, Rouské
Stržínková Miluše
Obec Rouské
Polusová Veronika
Charita Hranice
Čoček Jiří
soukromý zemědělec,Střítež nad Ludinou
Krbálková Pavla
DSO Mikroregion Záhoran
Arnošt Hradil
soukromý zemědělec, Provodovice
Předseda
Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a se souhlasem Výboru partnerství činí jménem sdružení právní úkony. Předsedu sdružení volí ze svého středu
Výbor partnerství.
Předseda sdružení zastupuje sdružení navenek.
Předsedou sdružení byl na schůzce Výboru partnerství dne 12. prosince 2007 znovu
zvolen Filip Konečný, zástupce TJ Ski Klub Hranice.
Kontrolní komise
Kontrolní komise má právo nahlížet do všech písemností sdružení. Ve své práci
Kontrolní komise odpovídá Valné hromadě. Kontrolní komise sleduje a kontroluje
veškeré činnosti sdružení zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání
prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví sdružení, hodnocení projektů a programů realizovaných sdružením, předkládání zpráv o kontrole Valné hromadě, a to minimálně jedenkrát ročně, projednávání stížností členů. Člen Kontrolní komise nemůže
být členem Výboru partnerství ani zaměstnancem sdružení. V roce 2007 neproběhla
žádná schůzka Kontrolní komise.
Na schůzi Valné hromady 12. prosince 2007 byla zvolena nová kontrolní komise v
tomto složení:
Horník Antonín
městys Hustopeče nad Bečvou
Wildner Miroslav
fyzická osoba
Pavel Černý
Hranicko, a.s.
Pan Černý v komisi nahradil Arnošta Hradila, pan Horník a pan Wildner byli členy
Kontrolní komise i v minulém období.
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Programový výbor
Programový výbor (dále jen PV) má za úkol dohlížet nad přípravou, aktualizací a
realizací SPL v období 2008-2013, dohlížet na soulad implementace dotačního
programu Leader s pravidly MZe ČR a se SPL a doporučovat opatření k nápravě a
opatření ke zvyšování efektivity využití finančních prostředků. Programový výbor má
9 členů. PV dále v rámci realizace programu Leader 2008-2013 schvaluje
Strategický plán Leader a monitoruje průběh programu.
V roce 2007 proběhlo 5 schůzek programového výboru, při kterých se jednalo hlavně o programu Leader a SPL, a dále o zřízení pracovních skupin. Stanovil priority,
fiche a finanční alokaci. Také se zabýval projekty spolupráce.
Při volbách v prosinci 2007 byl PV rozšířen o dva členy (ze 7 na 9) a to jmenovitě o
Pavlínu Voráčovou a Arnošta Hradila.
Programový výbor byl jmenován Valnou hromadou dne 12.prosince 2007 v tomto
složení:
František Maršálek
ZD Partutovice
Dalibor Škoda
Nový Dvůr s.r.o.
Jana Černá
TJ Střítež nad Ludinou
Oldřich Šnajdárek
soukromý zemědělec, Klokočí
Ludmila Juráňová
JUKO Rouské
Miluše Stržínková
obec Rouské
Jiří Čoček
soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Pavlína Voráčová
TJ Sokol Slavíč
Arnošt Hradil
soukromý zemědělec, Provodovice
Výběrová komise
Výběrová komise má za úkol revizi kontroly kritérií přijatelnosti projektů prováděné
manažerem MAS, hodnocení registrovaných žádostí o podporu podle preferenčních kritérií a určení pořadí projektů . Při své činnosti respektuje názor a doporučení
poradních skupin MAS (poradní skupina zemědělství, revitalizace obcí, cestovní ruch, mládež a ženy). Výběrová komise má 9 členů, počet členů byl navýšen při volbách v prosinci 2007 (z 6 na 9) a výběrová komise tak byla rozšířena o Blanku
Hlaváčkovou, Jiřího Trnu a Jaroslava Jiříčka.
Výběrová komise byla zvolena Valnou hromadou 12.prosince 2007 v tomto složení:
Blanka Hlaváčková
Penzion Ostravanka
Libor Vykopal
obec Ústí
Libuše Sehnálková
Klub žen Býškovice
Filip Konečný
Ski Klub Hranice
Pavla Krbálková
MR Záhoran
Veronika Polusová
Charita Hranice
Zdeněk Lév
MR Hranicko
Jiří Trna
soukromý zemědělec, Slavíč
Jaroslav Jiříček
Golf Club Radíkov
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Manažer partnerství, moderátor
Manažer partnerství zabezpečuje výkonné a
administrativní zázemí pro činnost sdružení.
Na schůzce 20. února 2006 byl do funkce
manažera rozvojového partnerství jmenován
Mikroregion Hranicko, který tuto funkci zabezpečoval v roce 2007 prostřednictvím
Sekretariátu Mikroregionu Hranicko. Na zajištění managementu Rozvojové partnerství obdrželo finanční příspěvek od Krajského úřadu
Olomouckého kraje ve výši téměř 195.000 Kč.

Zpráva o činnosti za rok 2007
Příprava Strategického plánu LEADER na období 2008-2013
V roce 2007 se po celou dobu průběžně připravoval Strategický plán Leader pod
názvem „Měníme Hranicko“ (dále SPL) na období 2008 – 2013. K přípravě
Strategického plánu proběhlo 15 schůzek, kterých se zúčastnilo celkem 218 zájemců o rozvoj Hranicka.
Přehled schůzek k přípravě SPL
Skupina

Datum

Diskusní setkání pracovních
skupin
Veřejná schůzka Rdíkov
Veřejné jednání Ústí

5.2.2007
1.3.2007
13.9.2007

Programový výbor
Výbor partnerství

30.10.2007
30.10.2007

Pracovní skupina zemědělství

12.11.2007

Pracovní skupina
Revitalizace obcí

15.11.2007

Pracovní skupina Cestovní
ruch

15.11.2007

Počet
Výstupy
účastníků
24
Stanovení cílů, opatření, typy
projektů
50
SWOT analýza regionu Hranicko
19
Sestavení pracovních skupin,určen
í priorit,doporučení opatření,
alokace finančních prosředků
4
Nastavení SPL, fiche a opatření
7
Předfinancování programu Leader,
oblasti spolupráce v MAS Podejme
si ruce
12
Revize SWOT analýzy, návrhy
fichí, kritéria hodnocení, typy
projektů
13
Revize SWOT analýzy, návrhy
fichí, kritéria hodnocení, typy
projektů
10
Revize SWOT analýzy, návrhy
fichí, kritéria hodnocení, typy
projektů
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Programový výbor

21.11.2007

7

Mládež z Hranicka

22.11.2007

6

Ženy z Hranicka

29.11.2007

8

Výbor Partnerství

3.12.2007

12

Veřejné projednání

3.12.2007

33

Programový výbor

12.12.2007

9

Valná hromada

12.12.2007

14

Celkem

Stanovení a schválení fichí,
alokace
Problémy mladých na Hranicku,
sběr rojektových námětů
Problémy žen z Hranicka, sběr
projektových námětů
Organizační změny, projednání
statutu výběrové komise
Představení SPL, fichí, sběr
připomínek
Finanční alokace k jednotlivým
fichím
Schválení SPL, schválení
aktualizované Strategie rozvoje
regionu Hranicko

218

Rozvojové partnerství regionu Hranicko zahájilo
přípravu stanovením tří klíčových témat pro rozvoj Hranicka, a to a) zemědělství, b) podnikání a
cestovní ruch a c) revitalizace obcí. Ke každému
tématu byla vytvořena pracovní skupina, jejichž
schůzky proběhly v měsících březnu, květnu, září
a listopadu 2007. Také byly vytvořeny poradní
skupiny Mládež do 30-ti let a Ženy. 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.
Tato prioritní témata byla zapracována do sedmi
fichí (opatření):
Fiche 1: Modernizace zemědělských podniků
Podopatření: Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Fiche 2: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Fiche 3: Lesnická infrastruktura
Fiche 4: Lesnická technika
Fiche 5: Obnova a rozvoj vesnic
Fiche 6: Občanské vybavení a služby
Fiche 7: Podpora cestovního ruchu
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Strategický plán Leader byl schválen Valnou hromadou 12.prosince 2007 a
odevzdán společně s žádostí o jeho realizaci 18. prosince 2007 na Státní zemědělský intervenční fond. Žádost byla přijata a výsledky budou známy na jaře roku 2008.
Zapojení mládeže do přípravy SPL
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko zapojilo do příprav Strategického plánu
Leader i mládež z Hranicka. Byla vyhlášena soutěž pro žáky 7. tříd základních škol. Žáci měli
možnost náměty přispět ke zvelebování našeho
okolí. Téma soutěže znělo "Co bych ve své obci
změnil, kdybych byl jejím starostou". Cílem soutěže bylo získat nové neotřelé nápady.
Rozvojové partnerství vyhlásilo na podzim další
soutěž "Měníme Hranicko" pro mládež od 15 do
26 let. Podstatou bylo vytvoření mládežnických
týmů, které připravily a zpracovaly jeden nebo
více nápadů, kterými by chtěli zlepšit své okolí.
Vybrané týmy pak své výtvory představily veřejnosti v samostatném bloku na veřejném jednání 3. prosince 2007 v Hranicích.
Vytvoření poradních skupin
Na přípravě Strategického plánu Leader
pracovaly nejen pracovní skupiny Zemědělství,
Cestovní ruch a Revitalizace, ale také skupiny
žen z regionu Hranicko a skupinka mladých lidí
do 30-ti let. Tyto neformální skupiny pomáhaly s
přípravou SPL především svým pohledem na
problémy v regionu.
3. prosince byly tyto neformální skupiny a
pracovní skupiny Valnou hromadou ustanoveny
jako poradní skupiny. Jejich hlavním úkolem
bude spolupráce při realizaci SPL, poradní
skupiny Ženy a Mládež pak budou při výběru projektů posuzovat zda a jaký má
projekt dopad na danou cílovou skupinu.
Poradní skupina Zemědělství
Miluše Stržínková
Ludmila Juráňová
O. Krsňáková
Jiří Trna
Jiří Čoček
Marie Čočková
Oldřich Šnajdárek
František Maršálek
Arnošt Hradil
Bohumil Kučera
Bohuslav Hons
Antonín Horník
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Poradní skupina Revitalizace obcí
Petr Pajdla
Jana Pavlíková
Petra Kočnarová
Lubomír Dostál
Alena Veličková
Stanislav Tvrdoň
Radomír Šindler
Pavel Vývoda
Jiří Kandler
Ludmila Juráňová
Ludmila Peroutková
Libor Vykopal
Jana Světlíková
Poradní skupina Cestovní ruch
Marie Honová
Blanka Hlaváčková
Ludmila Juráňová
Miluše Stržínková
Pavlína Voráčová
Marie Černocká
Stanislav Stavárek
Radko Černocký
František Kopecký
Jana Černá
Poradní skupina Ženy
Michaela Randáčková
Marie Gerlová
Irena Odložilíková
Petra Kočnarová

Gabriela Zlámalová
Ludmila Juráňová
Libuše Těšická
Naděžda Polednová

Poradní skupina Mládež
Arnošt Hradil
Veronika Důjková
Jitka Davidová
Zdeněk Ovčačík
Šárka Foltýnková
Olga Trčková

Poznávací zájezd do Itálie (region Friuli Venezia Giulia)
Mikroregion Hranicko a Rozvojové partnerství regionu Hranicko společnými silami
zorganizovali ve dnech 17. až 20. 10. 2007 čtyřdenní studijní cestu do partnerského
regionu místní akční skupiny EUROLEADER, kterého se zúčastnili jak zástupci obcí
tak i členové organizace, starající se o regionální rozvoj. Program se skládal ze dvou
hlavních bodů, jednak to byla účast na Závěrečné mezinárodní konferenci projektu
INNOREF, dále pak studijní exkurze po
partnerském regionu Friuli Venezia Giulia.
Třicetičlenná skupina se po večerním příjezdu do
severovýchodní Itálie ubytovala v podhorské vesničce Sutrio s modelovým systémem ubytování,
veškeré soukromé penziony v obci totiž mají jednu
centrální recepci, která zájemce ubytovává rovnoměrně u všech zapojených ubytovatelů.
Další den patřil konferenci v Udine, jež zhodnotila
přínosy a výsledky velkého mezinárodního projektu
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INNOREF, kterého se Mikroregion Hranicko po
tři roky účastnil. Díky simultánnímu tlumočení si
mohli účastníci vyslechnout všechny zajímavé
příspěvky, večer se našel čas i na procházku městem. Třetí den zaplnili účastníci výjezdem do nejvýše položené vesnice regionu Sauris, která se
honosí titulem "perla Alp". Ve výšce 1400 m.n.m.
kromě malého muzea nabídli místní průvodci exkurzi do zdejší výrobny vyhlášené sušené šunky.
Během cesty se také stihla návštěva základní
školy v Ampezzu a procházka po naučné stezce vesnicí Forni di Sopra. Poslední
den byl věnován hodinám. Vesnice Pesariis byla kdysi centrem hodinářství a místní
neziskové organizace se rozhodly udělat z tohoto historického faktu turistické lákadlo. K vidění tu je kromě hodinářského muzea 7 různých velkých hodinových přístrojů rozesetých po obci. Vodní, sluneční, historické i moderní stroje hranické velmi zaujaly. Místní mají v plánu instalaci dalších 16 strojů.
V navštíveném regionu kladou velký důraz na práci s mládeží, snaží se tak čelit trendu odlivu mladých z horských vesnic do měst. Do všech projektů tak byli nějakým
způsobem zapojeni, některé, jako třeba kurzy tradičních řemesel, jim byly přímo určeny. Účastníci zájezdu měli možnost seznámit se s rozvojovými projekty z oblasti
turistiky, vzdělávání, podpory místních produktů a sounáležitosti s regionem, které
mohou být v neposlední řadě inspirací pro plánované projekty na Hranicku. Místní
živnostníci se také předháněli v kulinářském umění, účastníci tak měli během pobytu
možnost ochutnat mnohé místní speciality.

Vzdělávací program
V roce 2007 byly uspořádány Rozvojovým partnerstvím a Mikroregionem Hranicko
dva vzdělávací cykly. Ve dnech 26.1.-27.1. proběhlo v obci Ústí v penzionu Na návsi
školení, tématem bylo „Základy přípravy projektů“, školitelem tohoto bloku byl pan
Pavel Němeček. Další vzdělávací program byl upořádán ve dnech 23.3.-24.3. v
Hranicích v Hotelu Centrum pod názvem „Partnerství a projektový cyklus“ Hlavním
tématem školení byla Teorie a praxe v rozvoji obcí a regionů založeném na partnerství. Lektorkami tohoto kurzu byly Jela Tvrdoňová a Katarina Kubiňáková z Vidieckej
organizácie pre komunitné aktivity.

Partnerství MAS Podejme si ruce
Rozvojové partnerství uzavřelo dohodu o regionální spolupráci místních akčních
skupin při rozvoji venkovských oblastí metodou Leader. Jedná se o čtyři MAS z různých příhraničních oblastí České republiky. Tuto dohodu uzavřelo s MAS
Mikroregionu Frýdlantsko, MAS Český Západ – Místní partnerství a MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu.
Partnerství vzniklo na základě společných jednání, diskusí zástupců uvedených
MAS a vzájemných návštěv. Po těchto jednáních se MAS shodli na potřebě spolupráce a výměně zkušeností v oblasti přípravy a realizace projektů.
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Jako hlavní priority při přípravě a realizaci projektů bylo stanoveno několik oblastí
spolupráce. Jedná se především o podporu místních zemědělských a turistických
produktů, společná propagace místních tradičních výrobků, značení a budování turistických tras, kulturní výměna a rozvoj tradic, hledání a využívání obnovitelných
zdrojů energie, spolupráce obcí a regionů, hledání využití nevyužitých a chátrajících
objektů (brownfields) a podpora spolupráce podnikatelů v jednotlivých regionech. V
oblasti spolupráce při činnosti managementu a členů MAS byly stanoveny témata
jako administrativa a řízení MAS, předávání zkušeností mezi členy, zastupování a
společná prezentace na akcích národního a mezinárodního významu a také spolupráce v rámci Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s.
V listopadu roku 2007 si MAS určili konkrétní témata projektu, které chtějí v rámci
programu Leader 2008-2013 společně realizovat. Jedná se o tyto témata : Podpora
vytváření, rozvoje a marketingu místních produktů, Marketingu cestovního ruchu a
usměrňování návštěvnosti a Péče a rozvoj kulturního dědictví, tradic a života na venkově.
Místí akční skupiny Podejme si ruce se také dohodly na vzájemné evaluaci
Strategického plánu Leader.

Spolupráce na projektu Mladí pro venkova venkov pro mladé
Rozvojové partnerství uzavřelo smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s
CpKP střední Morava za účelem realizace projektu „Mladí pro venkov – venkov pro
mladé: Nové síly pro oživení vesnic“, v rámci opatření SROP 3.2 – podpora sociální
integrace v regionech, prostřednictvím Olomouckého kraje.
Předmětem této smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce za účelem zajištění
projektu: “Mladí pro venkov – venkov pro mladé: Nové síly pro oživení vesnic“(dále
jen projekt), který realizuje Centrum pro komunitní práci střední Morava (CpKP stM).
Cílem projektu je vytvoření sítě (jednotky) nových projektových manažerů koncentrovaných na vybraném území, kteří budou vyhledávat finanční zdroje (dle aktuálních
výzev) a psát převážně investiční žádosti o podporu z fondů EU na základě již zpracovaných i nově vyhledaných projektových námětů obcí, mikroregionů, místních akčních skupin a neziskových organizací na venkově. A manažersky i organizačně postupně naplňovat tyto konkrétní projekty pro oživení a rozvoj vesnic.
CpKP střední Morava poskytlo Rozvojovému partnerství regionu Hranicko na období od 1.10.2007 do 31.5.2008 zaškoleného projektového manažera, který v rozsahu
celého úvazku vykonává činnosti týkající se zajištění výkonného zázemí
Rozvojového partnerství Regionu Hranicko, přípravy SPL, zajištění chodu kanceláře a další aktivity týkající se rozvoje regionu Hranicko. Tuto práci vykonává Gabriela
Olivová.

Prezentace Rozvojového partneství na výstavě Země živitelka
Ve dnech 23. až 28. srpna se Rozvojové partnerství
společně s dalšími partnerskými MAS (Český Západ,
Kyjovské Slovácko a Frýdlantsko) prezentovalo na 34.
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ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Místní akční skupiny zde
představily své úspěšné projekty, svou činnost a vzájemná partnerství. Hranicko zde
prezentovalo i projek INNOREF.
Místím akčním skupinám a Spolku pro obnovu venkova byl věnován celý pavilon
(F3), který navštívil tehdejší vícepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek a prezident Václav Klaus.

Spolupráce s Centrem pro komunitní práci západní Čechy
Rozvojové partnerství uzavřelo smlouvu s Centrem pro komunitní práci západní Čechy, o.s. při zpracování projektu výzkumu a vývoje v rámci programu WD – VÝZKUM
PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT pro Ministerstvo pro místní rozvoj České
republiky. Jednalo se o zjištění úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu venkova. MAS v rámci této smlouvy poskytlo CpKP západní Čechy materiály o MAS a její činnosti a to formou vyplnění dotazníků a rozhovorů a zajištěním rozhovorů s žadateli o dotaci z programu Leader. Místní akční skupina pro tuto činnost vyčlenila kvalifikovanou osobu z managementu.

Založení Hranické rozvojové agentury, z.s.
V druhé polovině roku 2007 založilo Rozvojové partnerství společně s
Mikroregionem Hranicko Hranickou rozvojovou agenturu. Náplní činnosti agentury
je pomoc s přípravou žádostí a realizací projektů financovaných z tuzemských a evropských dotačních programů. Tyto služby nabízíme všem zájemcům z řad obcí,
podnikatelů, zemědělců, spolků i neziskových organizací. Dále by měla koordinovat
aktivity v cestovním ruchu, poskytovat podporu při rozvoji podnikatelských aktiv a
také zajišťovat vzdělávací programy související s přípravou projektů.

Finanční zpráva
Náklady
Občerstvení

359,50

Spotřeba kancelářského materiálu

36,-

Poštovné

222,-

Ověření listin

210,-

Manažer partnerství

243.000,-

Ostatní služby

1.200,-

Poplatky BÚ

1.605,-

Poskytnuté členské příspěvky

3.000,-

Celkem

249.632,50
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Výnosy
Tržby z prodeje služeb

6.000,-

Úroky BÚ

7,59

Dary

58.600,-

Členské příspěvky

15.700,-

Dotace (KÚOK)

194.400,-

Celkem

274.707,59

Hospodářsky výsledek: 25. 075,-Poděkování partnerům a dárcům
Rozvojové partnerství regionu Hranicko děkuje za spolupráci všem svým členům a
příznivcům, Mikroregionu Hranicko, CpKP střední Morava, MAS Český Západ, MAS
Frýdlantsko, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, LAG EUROLEADER, firmě Top Art a
Olomouckému kraji.
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