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Základní údaje o organizaci

Složení orgánů Rozvojového partnerství v roce 2009

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko je neziskovou organizací typu místní akční 
skupina (dále jen MAS) sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, 
místní samosprávy, spolky a fyzické osoby v regionu Hranicko. Vzniklo v roce roku 
2005 nejprve jako neformální sdružení několika regionálně činných institucí, které 
spojoval zájem o spolupráci ve prospěch rozvoje regionu a uplatňování principů 
partnerství. Na počátku roku 2006 vzniklo stejnojmenné občanské sdružení. Vznik 
platformy spolupráce veřejného a soukromého sektoru podpořil také Mikroregion 
Hranicko prostřednictvím projektu INNOREF, financovaného z Programu  
INTERREG IIIC, díky kterému mohlo Hranicko v letech 2004 – 2007 využívat
i zahraniční zkušenosti partnerských 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 partner-
ství a vzájemné spolupráce, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním 
nástrojem naplňování těchto cílů je realizace Strategického plánu LEADER "Mění-
me Hranicko" a tzv. projektů Spolupráce, které s přispěním prostředků Evropské 
Unie a státního rozpočtu ČR umožňují realizaci a finanční podporu rozvojových 
projektů na Hranicku.

Seznam členů k 31. 12. 2009

Aeroklub Hranice, Arnošt Hradil, Český rybářský svaz - MO Býškovice, Ekoprima 
Fin, Golf Club Radíkov, Hranicko a.s., Ing. Jan Petřík, Jiří Čoček, DiS., Jiří Trna, JS 
JUKO Rouské, Marie Čočková, Městys Hustopeče nad Bečvou, Mgr. Miroslav 
Wildner, Mikroregion Hranicko, Mikroregion Záhoran, Nový dvůr s.r.o., Obec 
Bělotín, Obec Malhotice, Obec Partutovice, Obec Rouské, Obec Skalička, Obec 
Ústí, Oldřich Šnajdárek, Patriot o.s., Penzion Ostravanka, Petr Kopča, Radovan 
Mikuš, SDH Horní Újezd, SEKOPT v.o.s., SK Petanque Valšovice, SKI KLUB 
Hranice o.s., Spolek žen Býškovice, Statky Potštát a.s., TJ Sokol Hranice, TJ Sokol 
Slavíč, TJ Sokol Ústí, TJ SPV Střítež nad Ludinou, Vojtěch Skácel, Zemědělské 
družstvo Partutovice

Výbor partnerství

Arnošt Hradil (soukromý zemědělec, Provodovice), Libor Vykopal (obec Ústí), 
Libuše Sehnálková (Klub žen Býškovice), František Maršálek (ZD Partutovice), 
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Jana Černá (TJ SPV Střítež nad Ludinou), Filip Konečný (Ski Klub Hranice), Dalibor 
Škoda (Nový dvůr s.r.o., Hustopeče n. B.), Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec, 
Klokočí), Ludmila Juráňová (JUKO Rouské), Miluše Stržínková (obec Rouské), 
Marta Pavelková (Společnost Patriot o.s.), Jiří Čoček (soukromý zemědělec, Střítež 
nad Ludinou), Pavla Krbálková (MR Záhoran)

Programový výbor

František Maršálek (ZD Partutovice), Dalibor Škoda (Nový dvůr s.r.o.), Jana Černá 
(TJ SPV Střítež nad Ludinou), Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec, Klokočí), 
Ludmila Juráňová (JUKO Rouské), Miluše Stržínková (obec Rouské), Jiří Čoček 
(soukromý zemědělec, Střítež nad Ludinou), Jana Světlíková (Rybářský svaz 
Býškovice), Arnošt Hradil (soukromý zemědělec, Provodovice)

Výběrová komise

Blanka Hlaváčková (penzion Ostravanka, Teplice n. B.), Libor Vykopal (obec Ústí), 
Libuše Sehnálková (Klub žen Býškovice), Filip Konečný (Ski Klub Hranice), Pavla 
Krbálková (MR Záhoran), Miroslav Wildner (fyzická osoba, Hranice), Zdeněk Lév 
(MR Hranicko), Jiří Trna (soukromý zemědělec, Slavíč), Jaroslav Jiříček (Golf Club 
Radíkov), Marta Pavelková (Společnost Patriot, o.s.), Petra Kočnarová (obec 
Skalička), Vojtěch Skácel (fyzická osoba, Rakov), Radovan Mikuš (fyzická osoba, 
Všechovice), Josef Voldán (obec Malhotice)

Kontrolní komise

Antonín Horník (městys Hustopeče nad Bečvou), Miroslav Wildner (fyzická osoba, 
Hranice), Pavel Černý (Hranicko a.s.)

Na Valné hromadě MAS dne 26. února 2009 došlo k následujícím změnám členství
v orgánech Rozvojového partnerství:
Svou činnost ve Výboru partnerství ukončila Jana Černá, novou členkou se stala 
Petra Kočnarová. V Programovém výboru ukončila činnost Pavlína Voráčová, 
novou členkou se stala Jana Světlíková. Dále došlo dle usnesení Valné hromady
k rozšíření počtu členů Výběrové komise z 9 na 13. Činnost ve Výběrové komisi 
navíc ukončila Libuše Sehnálková. Do Výběrové komise tak bylo zvoleno celkem 5 
nových členů: Marta Pavelková, Petra Kočnarová, Vojtěch Skácel, Radovan Mikuš
a Josef Voldán

V Rozvojovém partnerství dále působí jednotlivé poradní skupiny a to: Zemědělství, 
Revitalizace obcí, Cestovní ruch, Mládež a Ženy.
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Přehled jednání orgánů MAS v roce 2009

Valná hromada 26.2.2009 Výroční a finanční zpráva za r. 2008, členské příspěvky
na r. 2009, schválení rozpočtu na r. 2009, výzva č. 1/2009

1.6.2009 Zpráva o sebeevaluaci MAS

15.10.2009 Zhodnocení Výzvy č. 1/2009, Výzva Programu LEADER
v r. 2010

9.12.2009 Výzva pro r. 2010, aktualizace Strategie rozvoje regionu

Výbor partnerství 13.1.2009 Schválení mezd zaměstnanců MAS pro r. 2009

17.2.2009 Aktuální finanční situace MAS, členské příspěvky na r. 2009

16.6.2009 Činnost MAS v 2. polovině r. 2009

19.8.2009 Žádost MR Hranicko o nositelství projektu, průběhy realizace 
SPL

15.10.2009 Neuznatelné výdaje MAS

25.11.2009 Představení nového pracovníka MAS, personální změny

Programový výbor 13.1.2009 Alokace pro jednotlivé fiche v roce 2009

5.3.2009 Vypořádání připomínek k Metodickému pokynu pro hodnocení 
projektů v rámci výzvy č. 1/2009 pro fiche 2, 3, 6, 7

11.6.2009 Schválení pořadí projektů dle jednotlivých fichí, přesuny 
alokací

13.10.2009 Výběr fichí pro Výzvu č. 1/2010, jednání o vzniku nové fiche
- hipostezky a příprava projektu

Výběrová komise 12.5.2009 Rozdělení projektů k hodnocení

4.6.2009 Schválení hodnocení projektů

9.12.2009 Zhodnocení průběhu Výzvy č. 1/2009 Programu LEADER
"Měníme Hranicko”

Kontrolní komise 3.2.2009 Kontrola hospodaření Rozvojového partnerství

Poradní skupina 13.1.2009 Stanovení základní metodiky a rozpracování naplnění pref. 
Revitalizace obcí kritérií

10.2.2009 Stanovení základní metodiky a rozpracování naplnění pref. 
kritérií

Poradní skupina 12.1.2009 Stanovení základní metodiky a rozpracování naplnění pref. 
Zemědělství kritérií

10.2.2009 Stanovení základní metodiky a rozpracování naplnění pref. 
kritérií

Poradní skupina 14.1.2009 Stanovení základní metodiky a rozpracování naplnění pref. 
Cestovní ruch a podnikání kritérií

10.2.2009 Stanovení základní metodiky a rozpracování naplnění pref. 
kritérií

Poradní skupina 2.6.2009 Hodnocení projektů z hlediska dopadu na ženy
Ženy

Orgány MAS  Datum Předmět jednání 
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Realizace Strategického plánu LEADER
„Měníme Hranicko“ v roce 2009

1. Základní informace

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko od roku 2008 naplňuje vlastní 
Strategický plán LEADER (dále jen SPL) „Měníme Hranicko“ popisující cíle, nástroje 
a opatření k rozvoji regionu Hranicko. Díky získané finanční podpoře v rámci Osy IV. 
LEADER Programu rozvoje venkova ČR (dále jen PRV) vyhlásila MAS dotační 
Program LEADER „Měníme Hranicko“, který do regionu nasměruje v letech 2008 
– 2013 zhruba 60 miliónů Kč dotačních prostředků. Program umožňuje žadatelům 
po splnění podmínek získat dotace na realizaci koncových investičních projektů, 
které jsou v souladu se SPL „Měníme Hranicko“ a cíli PRV. Na základě každoročních 
veřejných Výzev podávají žadatelé na MAS Žádosti o dotaci na realizaci projektů
v rámci opatření IV.1.2 „Realizace místní rozvojové strategie“ Programu rozvoje 
venkova ČR (dále jen Žádosti o dotaci). Žádosti jsou podávány v rámci jednotlivých 
fichí (opatření), což jsou závazné dokumenty, které určují oprávněné příjemce 
dotace, cíle, kritéria a další podmínky jednotlivých oblastí podpory. 

5

Valná hromada MAS, 9.12. Teplice n.B.



Program LEADER „Měníme Hranicko“ nabízí celkem 7 fichí:

Historicky první výzvu Programu LEADER vyhlásilo Rozvojové partnerství již v roce 
2008 a proto se příprava na další kolo mohla opřít o nejrůznější získané zkušenosti. 
Na podzim 2008 proběhlo v MAS interní připomínkovací řízení, kde se mimo jiné 
sbíraly náměty ke stávající podobě Fichí a SPL. Úpravy, které definitivně vstoupily
v platnost po schválení SZIFem dne 11. února 2009, byly zaměřeny především na 
zpřesnění administrativních postupů či úpravy některých preferenčních kritérií. 
Dne 28. ledna MAS obdržela informaci o výši přidělené alokace na rok 2009. Ta byla 

2. Příprava na vyhlášení Výzvy
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oproti roku 2008 výrazně navýšena, jelikož její součástí je i polovina alokace za rok 
2007, kdy Program LEADER nebyl ještě v ČR rozběhnut. Na následných jednáních 
orgánů MAS bylo stanoveno rozdělení alokace mezi koncové projekty a zázemí 
MAS. 

Rozdělení přidělené alokace na rok 2009:

MAS si rovněž odsouhlasila harmonogram realizace SPL pro rok 2009. V něm se 
počítalo s vyhlášením Výzvy č. 1/2009 začátkem března, uzávěrkou koncem dubna 
a registrací Žádostí na RO SZIF v červnu. Dále byl ponechán prostor pro případné 
vyhlášení druhé výzvy, která by proběhla v období červenec – srpen s registrací na 
RO SZIF v říjnu. Pro druhou výzvu byla ponechána v rezervě také určitá finanční 
alokace. 

Předpokládaná alokace a procentní podíl pro jednotlivé Fiche vyhlášené ve 
Výzvě č. 1/2009:

Důležitým bodem byla taktéž příprava Metodického pokynu pro hodnocení projektů, 
který žadatelům i Výběrové komisi MAS podrobně přibližuje obsah a míru naplnění 
jednotlivých preferenčních kritérií. Návrh připravila Kancelář MAS, obsah kritérií byl 
podrobně projednán jednotlivými poradními skupinami a před vyhlášením Výzvy 
schválen Programovým výborem. Do jeho podoby se promítly praktické zkušenosti 
hodnotitelů z výzvy v roce 2008. Především vznikly 4 samostatné verze pro každou 
Fichi zvlášť a jednotlivé preferenční kritéria byly podrobněji popsány nebo rozčleně-
ny do dalších podkritérií. 

Dne 6. března byla vyhlášena Výzva č.1/2009 pro předkládání Žádostí o dotaci na 
realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER „Měníme 
Hranicko“ (dále jen Výzva) s tím, že uzávěrka sběru Žádostí byla stanovena na dny 
27.-30. dubna, každý den pro jinou Fichi, tak aby se dal zvládnout obvyklý nápor 

3. Vyhlášení Výzvy, sběr žádostí
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Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1. PRV)

Částka pro podpořené projekty (opatření IV.1.2. PRV)

Celková alokace 10 661 634 Kč

1 570 000 Kč

9 091 634 Kč

FICHE

č. 2 Zemědělské a potravinářské produkty 

č. 3 Lesnická infrastruktura 

č. 6 Spolkový život a sport

č. 7 Rozvoj cestovního ruchu

Rezerva pro případnou Výzvu č. 2/2009

Celkem

ČÁSTKA KČ

2 091 076

1 363 745

1 818 327 

1 818 327

2 000 159 

9 091 634

PODÍL V %

23

15

20

20

22

100



žadatelů v posledních 
dnech před uzávěr-
kou. Vyhlášení Výzvy 
doprovázela informač-
ní kampaň obsahující 
2 inzeráty velikosti 
čtvrtstrany v nejčteněj-
ším periodiku regionu 
H r a n i c k ý  t ý d e n ,  
zveřejnění Výzvy na 
úředních deskách 
o b c í  r e g i o n u
a v místních knihov-
n á c h ,  h r o m a d n á  
emailová rozesílka 
potenciálním zájem-
cům a všem obcím na 
Hranicku, ot ištění 
tsikových zpráv v Hranickém týdnu, obecních zpravodajích a na regionálních 
internetových informačních portálech. Centrem informací jsou webové stránky 
Rozvojového partnerství, především podsekce věnovaná Programu LEADER na 
adrese www.regionhranicko.cz/leader. Zde bylo možno nalézt a stáhnout veškeré 
potřebné dokumenty, text výzvy, fichí, pravidel apod. Kancelář MAS rovněž připravi-
la pro každou Fichi zvlášť podrobnou Příručku pro žadatele k Výzvě č. 1/2009, která 
prováděla žadatele všemi úskalími přípravy Žádosti o dotaci. Oba manažeři během 
trvání Výzvy poskytli množství telefonických, emailových a osobních konzultací. Pro 
zájemce byl také dne 17. března uspořádán v Hranicích Informační seminář pro 
žadatele, kterého se zúčastnilo celkem 25 zájemců. V rámci Výzvy č.1/2009 bylo 
nakonec podáno 19 žádostí.

Seznam přijatých žádostí ve Výzvě č. 1/2009

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Jak vidno, došlo k zhruba dvojnásobnému převisu mezi celkovým součtem požado-
vaných dotací v Žádostech a alokacemi, které MAS pro tuto Výzvu předběžně 
stanovila. Pro žadatele a zpracovatele Žádostí byl také kanceláří MAS připraven 
dotazník, ve kterém byla hodnocena účinnost propagace Výzvy, kvalita informač-
ních zdrojů pro přípravu Žádostí a úroveň konzultací pracovníků MAS. Z celkem 10 
dotazníků vyplynula spokojenost se všemi třemi výše uvedenými oblastmi, výhrady 
se objevily ke složitosti Příručky pro žadatele a Metodického pokynu pro hodnocení 
projektů. Snahou pro další Výzvy tak bude jejich další zjednodušování a zpřehledně-
ní.

Po uzávěrce Výzvy pak ihned započala třístupňová kontrola podaných Žádostí. 
Hned při podání to byla kontrola úplnosti, kdy se ověřovalo, zda byla žádost podána 
ve správném formátu, v příslušném počtu kopií a zda obsahuje všechny povinné 
přílohy. Poté následovala administrativní kontrola dle vlastních kontrolních listů, 
jejímž předmětem bylo podrobné přezkoumání obsahu Žádosti a její soulad se 
závaznými vzory a pravidly. Všech 19 žadatelů bylo vyzváno k opravě či doplnění 
údajů. Po odstranění nedostatků pak byla třetí kontrolou tzv. kontrola přijatelnosti, 
kterou prošlo bez výhrad rovněž všech 19 žadatelů. 

V této fázi vstoupila do administrativního procesu Výběrová komise MAS. Úvodním 
aktem bylo šestihodinové intenzivní školení členů Výběrové komise a Programové-

4. Administrace žádostí

5. Výběr projektů
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ho výboru, které proběhlo 12. května. Program i délka byla přizpůsobena připomín-
kám a zkušenostem z roku 2008. Školení obsahovalo nejen teoretický podrobný 

rozbor  Metod ických  
pokynů pro hodnocení 
projektů,  a le taktéž 
praktický rozbor informací 
z projektů v aktuální 
Výzvě a cvičné bodování 
projektů. Po ukončení 
následovalo 1. zasedání 
Výběrové komise, kde 
došlo k rozdělení projektů 
mezi jednotlivé hodnotite-
le, každý projekt hodnotili 
tři hodnotitelé, přičemž při 
rozdělování byl brán 
zřetel na minimalizaci 
možných střetů zájmů dle 
Statutu Výběrové komise.

Po loňských zkušenostech došlo k časovému posunu Veřejného slyšení žadatelů
o 1 týden, tak aby se členové komise mohli seznámit s hodnocenými Žádostmi
a mohli si připravit doplňující dotazy. Veřejného slyšení se 19. května v sále hranic-
kého Hotelu Centrum zúčastnili zástupci všech 19 žadatelů, představili své záměry 
přítomným a odpověděli na množství dotazů. Jednotliví členové Výběrové komise 
pak vyhodnotili podané Žádosti a přiřadili jim počet bodů dle naplnění jednotlivých 
preferenčních kritérií v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení projektů. 
Povinně též slovními komentáři doplnili argumenty pro ne/přidělení bodů
v jednotlivých kritériích. 1. června odevzdali své hodnotící listy manažerovi MAS, 
který v následujících dnech provedl jejich kontrolu. Cílem bylo zkontrolovat, zda 
nedošlo k zásadním odchylkám od Metodického pokynu především ve formálních 
objektivních kritériích. U kritérií, kde více záleží na vlastním soudu hodnotitele, pak 
manažer MAS pouze upozornil hodnotitele, že se jeho počet bodů v příslušném 
kritériu výrazněji odlišuje od ostatních hodnotitelů. Jelikož se jednalo pouze
o výjimečné případy, lze konstatovat, že intenzivní školení, podrobnější Metodický 
pokyn a povinnost slovních komentářů přispěla k dalšímu zkvalitnění práce komise. 
Na 2. zasedání Výběrové komise dne 4. června si pak členové proargumentovali 
výše uvedená odlišná hodnocení a případně korigovali udělené body v příslušných 
kritériích.  Pro bodování preferenčního kritéria Dopad projektu na ženy přihlíželi
k doporučení Poradní skupiny Ženy, která se sešla 2. Června (poradní skupinu 
Mládež se bohužel nepodařilo svolat). Nakonec komise stanovila a schválila pořadí 
projektů dle udělených bodů a zároveň určila 2 náhradníky pro případ, že by byl 
některý místní akční skupinou doporučený projekt vyřazen v průběhu kontrol na
RO SZIF. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Veřejné slyšení žadatelů, 19.5. Hotel Centrum Hranice
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Programový výbor byl na své schůzce 11. června seznámen s navrhovaným 
pořadím projektů, které odsouhlasil. Zároveň konstatoval vysokou kvalitu předlože-
ných Žádostí a rozhodl se, že bude pro tuto Výzvu využita dříve stanovená finanční 
rezerva a druhá Výzva se již v roce 2009 vyhlašovat nebude. Vzhledem ke stanove-
nému pořadí a počtu Žádostí v jednotlivých Fichích dále rozhodla:

– nezvyšovat alokaci pro Fichi č. 3, a tím navrhnout v pořadí druhému projektu 
(Hustopeče n. B.) ponížení požadované dotace

– ve Fichi č. 7 nepodpořit v pořadí třetí projekt, jelikož nedosáhl minimální
požadovaný počet bodů (40%)

– volné prostředky z alokace Fiche č. 7 a stanovené rezervy přesunout do Fichí
č. 2, kde budou podpořeny všechny 3 Žádosti a dále do Fiche č. 6, kde budou 
alokovány všechny zbývající finanční prostředky. 

Definitivně tak bylo schváleno pořadí projektů doporučených k realizaci s příslušný-
mi částkami přidělené dotace. Jak městys Hustopeče n. B., tak také projekt ve Fichí 
č. 6 tzv. „na čáře“ (město Hranice), kterému mohla být nabídnuta již jen zbylá 
alokace, na snížení částky dotace přistoupili.    

Dne 17. června tak byly veškeré hodnocené Žádosti předány s výsledným pořadím
a doporučením na RO SZIF Olomouc k zaregistrování. Během srpna pak na základě 
administrativních kontrol došlo u doporučených Žádostí k odstranění drobných 
nedostatků. Bohužel při následující kontrole přijatelnosti na RO SZIF byl z adminis-
trace vyřazen jeden z doporučených projektů (ZD Partutovice) kvůli nesplnění 
podmínky souladu s účelem a rozsahem Fiche. Uvolněné finanční prostředky tak 
byly přesunuty na náhradníky s tím, že městu Hranice bude poskytnuta celá požado-
vaná částka, naopak projektem tzv. „na čáře“ se stal v pořadí druhý náhradník 
(Střítež n. L.). Dne 2. listopadu tak bylo ze strany SZIF definitivně schváleno 14 
Žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy č. 1/2009 Programu LEADER „Měníme 
Hranicko“, MAS hned 12. listopadu uspořádala Seminář pro příjemce, kde všem 
zúčastněným představila jejich povinnosti a budoucí kroky realizace jejich projektů. 
Během prosince 2009 příjemci podepsali Dohody o poskytnutí dotace a mohou se 
tak pustit do realizace svých záměrů. 

Přehled definitivně schválených Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1/2009:
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Došlo tak k následujícímu rozdělení prostředků ve Výzvě č. 1/2009:
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ČÁSTKA KČFICHE

č. 2 Zemědělské
a potravinářské produkty

PŘEDPOKLAD
V %

23

PŘEDPOKLAD
V KČ

2 091 076

SKUTEČNOST
V %

22

SKUTEČNOST
V KČ

2 000 000

č. 3 Lesnická infrastruktura 
č. 6 Spolkový život a sport
č. 7 Rozvoj cestovního ruchu

15
20
20

1 363 745
1 818 327
1 818 327

15
53,7

9,3

1 363 745
4 885 627 

842 262 
Rezerva pro případnou
Výzvu č. 2/2009 22 2 000 159 

Celkem 100       9 091 634 100       9 091 634
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Po dvou letech a dvou Výzvách Programu LEADER „Měníme Hranicko“ tak 
byly prozatím rozděleny tyto finanční prostředky:

Pracovníci MAS v červenci a říjnu osobně navštívili místa realizace doporučených 
projektů, aby se přesvědčili o pravdivosti údajů uvedených v Žádostech a na 
setkáních se žadateli je informovali o dalším průběhu administrace jejich Žádostí. 
Fotogalerii z návštěv lze nalézt na webu Rozvojového partnerství. 
Na Valné hromadě 
15. října bylo dohod-
nuto, že zhodnocení 
uplynulé Výzvy se 
bude realizovat vždy 
ihned po registraci 
projektů na RO SZIF. 
Výzva č. 1/2009 pak 
bude zhodnocena na 
jednáních Programo-
vého výboru a Valné 
hromady začátkem 
roku 2010. Již nyní lze 
ovšem konstatovat, 
že  d íky  lepš ímu 
nastavení harmono-
gramu, zpřesněným 
postupům a nasbíra-
ným zkušenostem 
došlo ke zkvalitnění 
administrativního průběhu celé Výzvy. Pro začátek roku 2010 je plánována hlubší 
revize preferenčních kritérií ve vztahu k cílům SPL i jednotlivých Fichí, snahou bude 
zjednodušení Metodického pokynu. 
Programový výbor se na jednání 13. října rovněž zabýval dosavadním rozdělením 
prostředků do Fichí (viz tabulka výše) ve srovnání s finančním plánem stanoveným

6. Období po registraci Žádostí
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Kontrola doporučených projektů na místě, 14.7. Rakov

č. 1 Rozvoj zemědělských podniků (vyhlášeno 2008)
č. 2 Zemědělské a potravinářské produkty (2009)

č. 3 Lesnická infrastruktura (2009)

č. 4 Lesnická technika (2008)

č. 5 Veřejná prostranství (2008)

č. 6 Spolkový život a sport (2008 i 2009)

č .7 Rozvoj cestovního ruchu (2009)

Celkem

FICHE

6,2

12,5

8,5

6,7

10,8

49,9

5,3

100

PODÍL V %

1 000 000

2 000 000

1 363 745 

1 080 687 

1 738 786 

8 005 254 

842 262

16 030 734

ČÁSTKA V KČ



v SPL. Ze srovnání je patrné výraznější navýšení ve Fichi č. 6 oproti např. poddimen-
zování Fiche č. 1 nebo č. 7. Aby byly prostředky v roce 2010 vynaloženy co nejúčel-
něji, bylo rozhodnuto o procesu zmapování potencionálního zájmu o vybrané Fiche 
včetně 2 plánovaných nových Fichí č. 8 Pěší trasy a hipostezky a č. 9 Zakládání
a rozvoj malých podniků. Analýza zájmu bude ukončena začátkem roku 2010, na 
jejím základě bude rozhodnuto, které Fiche budou vyhlášeny ve Výzvě č. 1/2010. 

Počátek roku 2009 poznamenal spor o změny v pravidlech PRV ohledně neproplá-
cení DPH u žadatelů typu obec a dobrovolné sdružení obcí.  Naštěstí se i díky tlaku 
NS MAS podařilo pro příjemce v 5. kole PRV, mezi něž patřili i něktěří naši žadatelé, 
DPH zachovat ve způsobilých výdajích, v dalších kolech se však DPH u obcí a DSO 
stává definitivně nezpůsobilým výdajem. Díky zpoždění tak byly Dohody o poskyt-
nutí dotace mezi SZIFem a 11 úspěšnými příjemci z Výzvy č.1/2008 podepsány až
v dubnu 2009 a někteří příjemci museli upravit harmonogramy realizace. K žádným 
dramatickým komplikacím však nedošlo a celý rok 2009 tak byl ve znamení staveb-
ních prací, nákupů, brigád a čilého pracovního ruchu. Kancelář MAS byla po celou 
dobu plně k dispozici příjemcům, poskytovala konzultace, připravovala a schvalova-
la Hlášení o změnách, kontrolovala a schvalovala Žádosti o proplacení, účastnila se 
Kontrol SZIFu na místě po ukončení realizace. Kancelář MAS i široká veřejnost také 
mohla v samostatném prostoru na webu sledovat vývoj realizace podpořených 
projektů včetně textových aktualit a fotografií z míst realizace. 

Následující tabulka ukazuje stav administrace Žádostí o dotaci z Výzvy
č. 1/2008 k 31.12.2009

7. Realizace projektů schválených ve Výzvě č. 1/2008
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ŽADATEL
POČET

HLÁŠENÍ
O ZMĚNÁCH

ŽÁDOST
O PROPLACENÍ

KONTROLA SZIFu
NA MÍSTĚ

OZNÁMENÍ
O SCHVÁLENÍ

PLATBY

3

1

1

3

3

0

2

2

2

5

5

31.5.2009

24.6.2009

26.6.2009

9.8.2009

31.8.2009

31.8.2009

15.10.2009

30.11.2009

30.11.2009

20.1.2010

26.2.2010

15.6.2009 6.8.2009

9.10.2009

5.11.2009

21.10.2009

16.9.2009 15.11.2009

11.12.2009

21.12.2009

9.12.2009

Arnošt Hradil

obec Teplice n. B.

obec Ústí

obec Klokočí

obec Skalička

ZD Partutovice

obec Horní Újezd

obec Rouské

obec Opatovice

obec Dolní Těšice

Dechová hudba Hustopeče n. B.
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O zdařilém díle svědčí malá fotogalerie 9 již ukončených projektů:

MAS v roce 2009 využívala hned několik komunikačních kanálů pro propagaci 
Programu LEADER a realizace SPL. Kromě již výše zmíněné propagace samotné 
Výzvy to bylo celkem 16 zveřejněných článků v nejčtenějším periodiku v regionu 
Hranický týden, nespočet článků na informačních serverech, webových stránkách 
obcí a spřízněných organizací, v obecních zpravodajích. Velký prostor vždy pěti 
stran využilo Rozvojové partnerství také ve dvou číslech Zpravodaje Region 
Hranicko, který vydalo v měsíci dubnu a listopadu spolu s Mikroregionem Hranicko
a Hranickou rozvojovu agenturou. Od června se také představuje vždy jeden 

8. Propagace a prezentace realizace SPL a Programu LEADER 
„Měníme Hranicko“
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rekonstruovaná náves v Rouském dojící technologie ZD Partutovice zastřešená část výletiště ve Skaličce

nové veřejné prostranství
v Opatovicích

zázemí pro sport v Horním Újezdě nová lesnická technika Arnošta Hradila

nový traktor obce Teplice n. B. nové vybavení knihovny v Klokočí obnovené prostranství v Ústí



ukončený projekt v elektronickém měsíčníku Newsletter, který vydává a na několik 
set emailových adres rozesílá Hranická rozvojová agentura. Na konci roku také 
Rozvojové partnerství pořídilo sadu propagačních předmětů s vlajkou EU, logy 
LEADER, MAS a PRV. Jednalo se o propisky, vizitkáře, klíčenky, hrníčky, tašky, 
bloky.

V neposlední řadě byl Program LEADER a naše MAS prezentována na několika 
akcích:   

LeaderFest – setkání Leaderů 
evropských zemí

Ve dnech 18. a 19. června se uskuteč-
nilo v Hradci nad Moravicí (MAS 
Opavsko) setkání zástupců MAS
z celé Evropy. Jednalo se o odborné
a společenské setkání aktérů rozvoje 
venkova, kteří pracují metodou 
LEADER nebo se na ni připravují. 
LeaderFestu se zúčastnili také 
zástupci Ministerstva zemědělství ČR 
a Národní sítě MAS ČR. Rozvojové 
partnerství reprezentovala Gabriela 
Olivová.

Země Živitelka 2009 

Rozvojové partnerství se i v roce 2009 prezentovalo na výstavě Země Živitelka
v Českých Budějovicích. Ve dnech 27. srpna a 1. září se uskutečnil jubilejní 36. 
ročník výstavy s již tradičním mottem „Budoucnost českého zemědělství a českého 
venkova“. Díky podpoře Ministerstva zemědělství ČR se mohly místní akční skupiny 
opět na výstavě prezentovat a to v pavilonu F3. Rozvojové partnerství zde mělo 
stánek společně se svými partnerskými MAS z Frýdlantska, Českého Západu
a Kyjovského Slovácka. 

Konference Venkov 2009
v Holešově

Pod hlavičkou Celostátní sítě pro 
venkov a za spoluorganizace NS 
MAS proběhla na zámku v Holešo-
vě ve dnech 18. – 19. listopadu 
Národní konference Venkov 2009. 
Účast mnoha významných aktérů 
rozvoje venkova ať už ze státní 
správy, samosprávy či nevládních 
organizací pasovalo toto setkání na 
důležitý milník, jehož základním 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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LeaderFest, 18.6. Hradec n. Moravicí

Národní konference Venkov 2009, 18.11. Holešov
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výstupem se stalo závěrečné Memorandum, které formulovalo základní cíle 
společného úsilí ve prospěch rozvoje venkova. Rozvojové partnerství se na konfe-
renci prezentovalo velkoplošným bannerem a propagačními materiály. 

Seminář „Monitoring projektů a evaluace SPL“

Čtyři zástupci Rozvojového partnerství Regionu Hranicko (předsedové Výběrové 
komise a Programového výboru a oba zaměstnanci MAS) se pod vedením lektorky 
Jely Tvrdoňové učili, jak správně přistupovat k hodnocení realizace svých strategic-
kých plánů, jak správně evaluovat (tedy hodnotit a sebehodnotit) veškeré činnosti 
MAS a také jak správně přistoupit k formulaci preferenčních kritérií. Součástí 
semináře, který proběhl ve dnech 20.-22.7.2009 v Miloticích blízko Kyjova, byla 
taktéž exkurze po místních příkladech dobré praxe. Kromě Hranicka a pořádajícícho 
Kyjovského Slovácka se vzdělávací akce zúčastnili též kolegové z Českého Západu 
a severočeského Frýdlantska. 

Vzdělávací seminář „MAS na hranicích, setkání v Hranicích“

První setkání iniciativy Rozvojového partnerství pod názvem "MAS na hranicích" se 
uskutečnilo v úterý 9. června 2009 v Hranicích a Ústí. Hranická MAS pozvala na 
vzdělávací seminář a setkání zástupce okolních místních akčních skupin, které 
přináležejí k hranicím krajů Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského.
V zasedací místnosti kanceláře se tak sešlo celkem 15 zástupců z MAS Regionu 
Poodří, Podhostýnska, Kelečsko - Lešensko - Starojicko, Záhoří-Bečva, Na cestě
k prosperitě a hostitelského Rozvojového partnerství. Po úvodních krátkých 
prezentacích následovala diskuse a předávání zkušeností s realizací Programu 

9. Vzdělávací akce k realizaci SPL
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Účastníci semináře



LEADER. Odpoledne následo-
vala návštěva obce Ústí, kde se 
předvedly hned 2 projekty 
podpořené z Programů LEA-
DER. 

Cenným pomocníkem Kanceláři MAS při realizaci SPL „Měníme Hranicko“ je 
využívání služeb externího poradce, který svými zkušenostmi a pohledem 
„zvnějšku“ pomáhá zkvalitňovat průběh realizace. Na základě výběrového řízení
z roku 2008 tyto služby pro MAS zajišťuje Hranická rozvojová agentura, z.s. Úkolem 
externího poradce je kromě poskytování „provozních“ rad a konzultací též facilitace 
schůzek, pomoc se sebehodnocením, evaluace, připomínkování dokumentů
a metodických materiálů, zpracování hodnotících zpráv, aktualizace SPL a Integro-
vané strategie území (Strategie rozvoje regionu Hranicko). Významným počinem
v roce 2009 bylo provedení první sebeevaluace, která spočívala v dotazníkovém 
šetření mezi členy sdružení a vypracování vysvědčení pro jednotlivé jeho složky. 
Vysvědčení je nejen vodítkem pro zlepšení fungování orgánů MAS, ale na základě 
opakování v dalších letech pomůže hodnotit výkonnost MAS ve srovnání s předcho-
zími lety. 

Dne 11. května byla MAS Rozvojové partnerství Regionu Hanicko spolu s dalšími 8 
MAS z ČR vyzvána Evropským účetním dvorem se sídlem v Luxembourgu k účasti 
na auditním šetření, které se týkalo implementace principů a dosahování cílů 
iniciativy LEADER a dále realizace Programů LEADER+ a LEADER 2007-2013. 
Vyplněný on-line dotazník byl zaslán vyzyvateli 25. května. Ač jsme byli upozorněni 
na možné pokračování auditu Evropského účetního dvora formou kontroly na místě, 
ani jedna z 9 vyzvaných MAS již nebyla v průběhu roku 2009 nijak dále kontaktová-
na. 

Externí poradenství MAS

Audit Evropského účetního dvora

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Kontrola RO SZIF Olomouc

Projekty Spolupráce 

Kontrolou prošla kancelář Rozvojového partnerství také ze strany RO SZIF, a to
10. března. Kontroloři orazítkovali originály dokladů týkajících se programu LEA-
DER, také ověřili, že došlo ke skutečnému nákupu proplacené techniky a kancelář-
ského vybavení.

Projekty Spolupráce (opatření IV.2.1., Osa IV. LEADER, PRV ČR) jsou vedle 
naplňování SPL druhou hlavní možností, jak realizovat pomocí evropských dotací 
rozvojové záměry místních akčních skupin. Pro realizaci projektů Spolupráce se 
musí spojit alespoň 2 MAS z ČR nebo zahraničí, přičemž jedna se vždy ujme role tzv. 
Koordinační MAS (dále jen KMAS) a je zodpovědná za projekt jako celek. Ostatní 
MAS plní roli Partnerských MAS (PMAS). 

Rozvojové partnerství se o podání dvou projektů Spolupráce pokoušelo už v říjnu 
2008, kdy ovšem nebyly přijaty kvůli formální chybě. MAS tak využila hned následu-
jící možnosti a v červnu 2009 obě Žádosti o dotaci úspěšně zaregistrovala. Třetí 
projekt pak byl na CP SZIF zaregistrován v říjnu. Bližší informace nabízí web 
Rozvojového partnerství v sekci Projekty Spolupráce.

Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce

Neuspokojivou situaci s kvalitou zázemí nejrůznějších kulturních, společenských
a sportovních akcí ve svých regionech se rozhodly řešit 3 místní akční skupiny
z partnerské platformy „Podejme si ruce“. S kolegy z MAS Český Západ – Místní 
partnerství a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu byl připraven projekt, který umožní
v dubnu 2010 pořízení sady mobilního vybavení (jen pro Hranicko v hodnotě 1,5 
milionu Kč) pro konání různých akcí, a to jak svých, tak členů MAS. Provozní řád dále 
umožní zapůjčení na jakoukoliv neziskovou akci na Hranicku a to pouze za manipu-
lační poplatek spojený s převozem, montáží a údržbou pořízeného vybavení. 
Projekt je pak doplněn o doprovodné aktivity jako je rekonstrukce skladu vybavení, 
propagace pořízeného vybavení na letácích a 2 kulturních akcích, dočasné zaměst-
nání údržbáře vybavení během zkušebního provozu, školení obsluhy či exkurze do 
partnerských regionů. Pro pořízení toho nejpotřebnějšího vybavení bylo uspořádá-
no dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo celkem 38 subjektů z Hranicka. SZIF 
dne 10. listopadu tento projekt, kde Rozvojové partnerství plní funkci KMAS, 
definitivně schválil k realizaci. Projekt proběhne v období březen – srpen 2010 a jeho 
celkový rozpočet pro naši MAS tvoří 1.727.000,- Kč. 
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Zmapování a marketing nevyužitých prostor

K realizaci tohoto projektu Spolupráce se spojily tři moravské místní akční skupiny. 
Kromě té naší ještě MAS Mohelnicko a MAS Na cestě k prosperitě působící v okolí 
Němčic nad Hanou. Ti všichni chtějí projektem přispět k řešení problematiky 
brownfields a chátrání nevyužitých objektů a prostor. Kromě rozlehlých objektů
a areálů se jedná často o nemalé množství menších nevyužitých místností
v obecních úřadech, školách, kulturních domech, domech služeb, různé opuštěné 
dílny a menší výrobny. Po několikaměsíčním zmapování vznikne na jaře 2010 na 
webu regionhranicko.cz databáze a vyjde tištěný minikatalog těchto nevyužitých 
prostor. Oba počiny umožní lepší propojení nabídky a poptávky využití takovýchto 
prostor. Také tento projekt SZIF dne 10. listopadu definitivně schválil k realizaci, 
která proběhne v období leden – červen 2010. Rozvojové partnerství figuruje
v projektu jako PMAS s celkovým rozpočtem 188.500,- Kč při dotaci 100% způsobi-
lých výdajů. 

Za poznáním a odkazem předků

Nejčerstvějším počinem, u něhož se teprve v únoru 2010 dozvíme, zda bude 
schválen k realizaci, je projekt, kde se role KMAS ujala MAS Mohelnicko. Záměr 
počítá s vybudováním celkem 4 stálých expozic v partnerských regionech. Pokud 
bude společná Žádost o dotaci schválena, vzniknou na Hranicku v roce 2010 
expozice připomínající 2 
pozapomenuté významné 
osobnosti nedávné historie. 
Bělotínská fara byla v minulém 
století dlouholetým působiš-
těm papežského preláta
Dr. Jaroslava Studeného, 
významného literáta, stavitele 
kostelů, ale též člověka 
postiženého komunistickou 
zvůlí normalizace. V Býškovi-
cích se pak 2 místnosti bývalé 
školy promění v muzeum 
místní historie, jemuž bude 
vévodit expozice věnována 
místnímu rodákovi, spoluza-
kladateli Čsl. Legií, významné 
postavy Československé armády za 1. repubilky a aktivnímu odbojáři popravenému 
gestapem plk. Bohuslavu Závadovi. Projekt byl úspěšně zaregistrován na SZIF
a MAS čeká na to, zda mu bude v roce 2010 schválena dotace. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Vzdělávací a prezentační akce spolupořádané MAS 
V roce 2009 se Rozvojové partnerství podílelo hned na několika podnětných
a prestižních akcích. Níže připomínáme ty nejvýznamnější.

Semináře projektu “Cesta za informacemi pro Moravu”

Rozvojové partnerství spolu s CpKP Střední Morava uspořádalo v roce 2009 celkem 
3 vzdělávací semináře určené pro zájemce z regionu Hranicko. Místem konání byl 
vždy Hotel Centrum v Hranicích.

29. ledna proběhl seminář 
na téma Řízení projektu, 
monitoring a prevence 
rizik. Během šestihodino-
vého školení se 18 
účastníků dozvědělo, jak 
zodpovědně a úspěšně 
přistupovat k realizaci 
projektů podpořených 
především z evropských 
dotačních programů. 

10. března se 15 účastní-
ků zúčastnilo semináře 
Teorie komunikace - 
práce s médii - tvorba 
tiskových zpráv. Obsa-
hem byla teoret ická
i praktická výuka toho, jak 
úspěšně prezentovat své aktivity v médiích, jak má vypadat správná tisková zpráva, 
představily se různé techniky zapojování veřejnosti či umění facilitace. 

Všem zájemcům o turistiku na koních a majitelům koňských farem pak byl určen 
seminář  který proběhl . Předmětem byly praktická příprava koňáků na vznik 
plánované hipostezky na Potštátsku a přenos praktických zkušeností z provozu
„1. Regionální hipostezky“ na Prostějovsku. 

Červnové zahraniční návštěvy na Hranicku 

Hned dvě početné delegace přivítalo na svém území Rozvojové partnerství
v červnu. Nejprve ve středu 17. června dorazilo do Partutovic zhruba 30 zástupců 
chorvatských obcí, neziskovek a podnikatelů z regionu nedaleko Zagrebu, který se 
připravuje na vznik místní akční skupiny na svém území. Během prezentací se tak 
seznámili s historií, organizačním řízením a zaměřením dotací, které se na Hranicku 
rozdělují v Programu LEADER. Poté následovala prohlídka úspěšných projektů
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v areálu ZD Partutovice, 
návštěvu Chorvaté zakončili 
p r o h l í d k o u  M a r š á l k o v a  
větrného mlýna. 

Druhou prestižní návštěvou 
byla čtyřicetičlenná delegace 
bruselských odborníků, která 
zavítala v pátek 19. června do 
obce Ústí. Návštěva byla 
součástí dvoudenního výjezd-
ního zasedání Evropského 
hospodářského a sociálního 
výboru ,  konk ré tně  jeho  
podsekce NAT, která má na 
starosti připomínkování návrhů 
Evropské komise v oblasti 
zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí. Po dvoudenním jednání
v Přerově strávili delegáti páteční den výjezdem po Střední Moravě, kde se sezna-
movali s dopady evropské politiky a dotací v terénu. Rozvojové partnerství bylo 
osloveno, aby bruselským odborníkům předvedlo vybranou obec na Hranicku, která 
je úspěšná v získávání dotací z Programu LEADER. Hranicko jako úspěšně se 
rozvíjející region tak stále častěji začíná sloužit jako příklad dobré praxe pro tuzem-
ské, ale i zahraniční zájemce.

2. setkání Celostátní sítě pro venkov okresu Přerov 

Rovných 70 účastníků přijalo pozvání na 2. setkání Celostátní sítě pro venkov 
okresu Přerov, které proběhlo 10. září v sále kulturního domu v Ústí. Toto setkání 
zahájilo tradici, kdy se okresní platforma Celostátní sítě pro venkov (CSV) bude 
pravidelně scházet na různých místech okresu Přerov a bude řešit vždy jedno 

aktuální téma důležité pro rozvoj 
venkova. Název setkání "(Ne)za-
městnanost na venkově - problémy, 
nástroje a příklady řešení" předzna-
menala, že příspěvky vystupujících i 
diskutujících se týkaly především 
řešení nezaměstnanosti jak obecně 
tak přímo v našem regionu. Prezen-
továny tak byly nejen úspěšné 
projekty, ale i zkušenosti s rozjezdem 
Veřejné služby nebo aktuální 
možnosti a nabídky ke spolupráci
v gesci úřadu práce. Po obědě 
následovala krátká procházka 
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centrem obce Ústí s představením rozvojových projektů. Setkání organizačně 
zajistili MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Mikroregion Hranicko
a Agentura pro zemědělství a venkov Přerov. 

Rozvojové partnerství se jako člen Národní sítě MAS (dále jen NS MAS) účastnilo 
vybraných aktivit tohoto celostátního sdružení místních akčních skupin. Začátkem 
roku to byly především příspěvky do sběru připomínek k Pravidlům Opatření IV.1.1. 
a IV.1.2. PRV. Oba zaměstnanci se zúčastnili volební Valné hromady NS MAS
11. března v Zábřehu. Finanční manažerka Rozvojového partnerství Gabriela 
Olivová se stala členkou Kontrolní komise NS MAS.

Své aktivity také v roce 2009 rozběhlo Krajské sdružení Národní sítě MAS v Olo-
mouckém kraji (dále jen KS NS MAS). jedním z hmatatelných výsledků je společně 
připravený projekt na sérii vzdělávacích seminářů, který byl v říjnu zaregistrován
v rámci Opatření III.3.1. Vzdělávání a informace PRV ČR. Manažer MAS František 
Kopecký byl také zvolen do kontrolní komise KS NS MAS. 

Kancelář MAS se na podzim 2009 zapojila do spolupráce na přípravě pilotní okružní 
hipostezky, která by měla spojit obce a osady Boňkov, Středolesí, Boškov, Kovářov a 
Kyžlířov. Navázala tak na již učiněné kroky z let 2006 – 2007 a po letech opět oživila 
snahy o vznik nové turistické atraktivity na Hranicku. Hlavními aktivitami v roce 2009 
bylo mapování nejvhodnější trasy, dohledávání vlastníků dotčených pozemků
a příprava vzniku nové Fiche Pěší trasy a hipostezky, která by umožnila spolufinan-
cování vzniku této i dalších plánovaných hipostezek z Programu LEADER „Měníme 
Hranicko“. 

Účast na aktivitách Národní sítě MAS

Příprava hipostezky na Potštátsku

Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2009
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spotřeba materiálu

ostatní služby

osobní náklady

úroky, poplatky za vedení BÚ

poskytnuté příspěvky

celkem

Náklady v Kč

69 512 

490 168

993 686

19 204

2 000

1 574 570
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Personální změny v Kanceláři MAS
K 31.12.2009 ukončila pracovní poměr
v Rozvojovém partnerství finanční mana-
žerka Gabriela Olivová. Novým zaměstnan-
cem se stala Lucie Machová, která nastou-
pila k 7.12.2009 na pozici Administrativní 
pracovnice.

Gabriela Olivová pracovala pro Rozvojové 
partnerství od září 2007. Za její veškerou 
pečlivou a obětavou práci pro naši organiza-
ci jí patří velké díky. Jménem Rozvojového 
partnerství Regionu Hranicko jí přejeme 
mnoho úspěchů v dalším osobním
a profesním životě.

tržby

úroky

členské příspěvky

dary

dotace (dohadná položka)

celkem

Výnosy v Kč

51 700

78

89 185

33 001

1 386 582

1 560 546

Hospodářský výsledek -14 024
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Tř. 1. máje 2063
753 01 Hranice
Tel.: 581 601 716
Email: ropa@regionhranicko.cz 

KONTAKTNÍ OSOBY:

Mgr. František Kopecký
manažer MAS

Tel.: 773 583 020
Email: f.kopecky@regionhranicko.cz

Lucie Machová
administrativní pracovnice MAS

Tel.: 773 593 020
Email: l.machova@regionhranicko.cz
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