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Rok 2009, leden

První vydání informačního bulletinu
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo elektronického bulletinu, kterým chceme zvýšit informovanost o aktivitách Hranické rozvojové
agentury, která byla na sklonku roku 2007
založena jako servisní a poradenská organizace dvou regionálních sdružení – Mikroregionu Hranicko a Rozvojového partnerství regionu Hranicko. Ustavení nové organizace bylo
vyústěním téměř ročního procesu hledání
řešení pokračování Sekretariátu MR Hranicko po uzavření projektu INNOREF.
Hlavním posláním se stalo poskytování služeb nejen dvěma zakladatelům, ale dále potenciálním uchazečům o financování svých
záměrů z dotačních titulů. Celý průběh roku
2008 významnou měrou přispěl ke zvyšování

specializace týmu
původně financovaného výhradně z
členských příspěvků. Agentura jako
nezisková organiStudijní cesta na Kyjovské zace si zachovala
Slovácko—Baťova vlečka
svůj
veřejněprospěšných charakter a zabývá se například
koordinací cestovního ruchu nebo vzděláváním v oblasti získávání dotací.

Nejdůležitější body:

•

PRVNÍ VYDÁVÁNÍ INFORMAČNÍHO BULLETINU

•

ČINNOST A LIDÉ V HRANICKÉ ROZVOJOVÉ
AGENTUŘE

Věříme, že informace pomůžou všem zájemcům se lépe zorientovat v širokém spektru
našich aktivit a povedou k rozšiřování našich
partnerů na Hranicko i mimo něj.

•

TITULY

•
•

Jan Balek

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ

ZPRACOVANÉ PROJEKTY
MANAGEMENT MIKROREGIONU HRANICKO

Hranická rozvojová agentura—její činnost a lidé
Ing. Jan Balek— od října
roku 2007 ředitel
Hranické rozvojové
agentury. V letech
2000 – 2004 projektový manažer a
pak zástupce ředitele CpKP
střední Morava, kde se specializoval na strategické plánování a
komunitní
plánování
s veřejností. Od roku 2004 do
prosince 2007 manažer rozvoje
Mikroregion Hranicko a souběžně manažer mezinárodního
projektu INNOREF. Současně
koordinátor přípravy regionu
Hranicko na využití programu
LEADER. V letech 2003 –
2004 byl členem týmu pro
přípravu programu LEADER v
regionu Haná (úspěšná příprava v LEADER CR 2004). Pracoval na strategických plánech
v MR Moštěnka, MR Záhoran,
MR Hranicko, Koncepce EVVO

Olomouckého kraje. Má zkušenosti s přípravou neinvestiční i
investičních projektů v oblasti
cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů a rozvoj infrastruktury obcí. Ve volném čase
se zabývá četbou, uměním a
cestováním.
Ing.

Marcela Tomášová,
finanční
manažerka. V týmu
Hranické rozvojové agentury působí od července
2008, má zkušenosti s vedením
projektů (Pracovní týmy—OP
Rozvoj lidských zdrojů), připravovala projekty do Programu
rozvoje venkova LEADER
„Měníme Hranicko“ a Programu rozvoje venkova. Má na
starosti management Mikroregionu Hranicko, finanční řízení
projektu Destinační management. Specializuje se na rozvoj

podnikání.
Michaela Randáčková,
projektová manažerka. V agentuře
působí
od
září
2008. Má za sebou
úspěšně zpracované
projekty do programu LEADER
„Měníme Hranicko“, dále projekty do Programu rozvoje
venkova, OP Životní prostředí a
OP Lidské zdroje a zaměstnanost. V současné době je manažerkou projektu Destinační
management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej
Panwi a převzala koordinaci
Mlynářské cyklotrasy.
Externí spolupracovníci:
Ing. Miloslava Hrušková
Ing. Petra Konečná
Ing. Ladislav Ptáček
Mgr. Pavla Šiková
Ing. Dalibor Škoda—účetní
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Zprávy z regionu Hranicko
Naše projekty v roce 2008

Golfové hřiště na Radíkově

Veřejné projednání se spolkem žen v Klokočí

Úspěšné projekty :
Zemědělské družstvo Partutovice
– Modernizace technologie dojírny
Partututovice – modernizace stáv a j í c í h o d o j í cí h o z a ř í z en í
s použitím nových technologických
prvků, jako je systémem měření
nádoje, identifikační systém a
systém na sledování pohybové
aktivity, a to vše s cílem zvýšit
produkci mléka. Náklady projektu:
2.684.640 Kč (dotace 1.000.000
Kč), program LEADER.

rozpočtem téměř 3 mil. Kč. získal
dotaci ve výši 2.497.960 Kč.
Úprava veřejného prostranství
v okolí kostela, obec Ústí – adaptace zeleně v okolí kostela, výsadba dřevin, chodníky, lavičky,
mobiliář. Podpora výstavnosti,
důležitosti a zvýšení hodnoty
obce. Celkové uznatelné výdaje
projektu 588.483,- Kč (dotace
470.486 Kč); program LEADER.

Obec Ústí – Zrestaurování 2 kamenných křížů, projekt byl spojen
se zapojením dětí do obnovy kulturního dědictví v obci, program
Podpora obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj, celkové
náklady projektu: 229.000 Kč,
obdržená dotace: 160.000 Kč.

Obec Milotice nad Bečvou –
Modernizace mateřské školky
Milotice nad Bečvou, Program
rozvoje venkova ČR, investiční
projekt byl zaměřen na obnovu
fasády, výměnu oken o dobudování okolního areálu, náklady
projektu: 1.614.400 Kč, přiznaná
dotace: 1.452.960 Kč

Obnova knihovny, obec Klokočí –
obnova knihovny a vybudování
kulturně-společenského centra
v obci pro všestranné využití. Rozvoj společenských aktivit. Celkové
výdaje projektu 238.000,- Kč
(dotace 190.400 Kč), program
LEADER

.Ať se máme kde scházet aneb
víceúčelový dům, Dolní Těšice –
rekonstrukce budovy na víceúčelové centrum pro kulturní, společenský a sportovní život v obci,
veřejný internet. Náklady projektu: 1.498.750 Kč (dotace
1.199.000 Kč), program LEADER

Město Hranice - pod názvem Za
krásami městské památkové zóny
Hranická rozvojová agentura připravovala studii proveditelnosti ke
stejnojmennému projektu města,
který měl za cíl kromě zpřístupnění
věže na Staré radnici vybudovat
naučnou stezku v historickém jádru města. Projekt byl podpořen
z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava
z opatření 3.2. Veřejná infrastruktura a služby. Projekt s celkovým

Vybudování zázemí sportovního
areálu, Obec Horní Újezd –
uskladnění sportovního vybavení, program LEADER „Měníme
Hranicko“, celkové náklady projektu: 838.789 Kč, přiznaná
dotace: 671.031 Kč.

Naše projekty, které prozatím
čekají na schválení dotace:

Závlahový systém areálu GolfClub Radíkov – zlepšení kvality
hrací plochy prostřednictvím
vybudování optimálního závlahového systému, vybudování
zdrojů vody.
Nové hřiště v požární nádrži,
obec Býškovice - výstavba nového multifunkčního hřiště v bývalém objektu požární nádrže,
rozšíření ploch pro sportovní a
volnočasové vyžití a rozvoj nových druhů sportů; Program
rozvoje venkova.
Veřejná prostranství v Zámrskách, obec Zámrsky– rekonstrukce chodníků, parkové úpravy, výsadba zeleně, mobiliář;
Program rozvoje venkova.
Obec Partutovice – Veřejné prostranství u autobusové točny;
program Rozvoje venkova.
Obec Střítež nad Ludinou - Rekonstrukce a přístavba tělocvičny
v obci Střítež nad Ludinou na
víceúcelové zařízení (studie proveditelnosti).
Obec Radíkov – Lesnická technika, program LEADER.
Obec Černotín - Vybudování
kanalizace v části obce, Program
rozvoje venkova
Ing. Leopold Vrána—Vodní
nádrž Vysoká, OP Životní prostředí

Jsme servisní organizací Mikroregionu Hranicko
Rok 2008 byl rokem velkých
změn. Po ukončení projektu INNOREF v prosinci 2007 zůstala
jediným zaměstnancem Mikroregionu Hranicku na plný úvazek
Marcela Tomášová, jejíž hlavní
pracovní náplní bylo řízení a dokončení projektu Pracovní týmy.
Dále pro Mikroregion zajišťovala
další činnosti – Rady a Valné
Jednání rady Mikroregionu ve
hromady,
správa rozpočtu, banVšechovicích
kovní operace, administrativa,
korespondence, závazky z minulých období.
Současně ke konci roku 2007 byla založena Mikroregionem Hranicko
a Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko Hranická rozvojová
agentura, z.s., která vznikla jako servisní organizace Mikroregionu.
Po ukončení projektu Pracovní týmy byla správa mikroregionu převedena pod Hranickou rozvojovou agenturu, tak aby byl zajištěn chod
mikroregionu, vyřízeny všechny závazky z minulých aktivit a aby byly
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vytvořeny další cesty spolupráce mezi obcemi mikroregionu a připraveny další společné projekty. Účetnictví zajišťovala po celý rok Hana
Piknová.
V loňském roce byl realizován společný projekt Grantový program regionu Hranicko podpořený z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje a významnými firmami na Hranicku v celkové výši nákladů
500.000 Kč. Dále proběhl 2. ročník akce Den s regionem Hranicko
podpořený z Olomouckého kraje. Výše nákladů na tuto akci byla
30.000 Kč. Dalším úspěšným projektem mikroregionu byl vzdělávací
program Vzdělávání pro rozvoj regionu, který byl v částce 233.400 Kč
podpořen z Programu rozvoje venkova ČR. V rámci projektu bylo uskutečněno 8 vzdělávacích seminářů pro široký okruh zájemců z řad veřejné správy, neziskových organizací, podnikatelů a studijní cesta do regionu Kyjovské Slovácku. Mikroregion Hranicko podal do OP vzdělávání
pro konkurenceschopnost projekt „Spolupráce škol a zaměstnavatelů
pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce na Hranicku“. Tento projekt nebyl podpořen.
Marcela Tomášová

Zprávy z regionu Hranicko
Externí poradenství pro program LEADER „Měníme Hranicko“

Veřejné slyšení žadatelů v
1. výzvě LEADER „Měníme
Hranicko“

Hranická rozvojová agentura je externím poradcem
pro MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko
při realizaci dotačního programu „Měníme Hranicko“. Tuto funkci vykonává od července roku 2008
na základě smlouvy schválené orgány MAS. Poradenství spočívá ve výkonu funkce facilitátora, poskytování pravidelných konzultací, v koordinaci vyhodnocování činnosti MAS a v průběžných aktualizacích
Strategického plánu LEADER a Strategie rozvoje
regionu Hranicko. Je na místě vysvětlit, co tyto na
první pohled záhadná sousloví znamenají.
Tak v prvé řadě, facilitátor, je někdo, kdo usnadňuje
diskusi. Diskuse je průvodním jevem spolupráce
samospráv, neziskových organizací a podnikatelů
při přípravě a realizaci programu LEADER. Úlohou
facilitátora je většinou pozorně naslouchat, shrnovat
diskusi a nabízet kompromisy vedoucí mnohdy ze

zašmodrchaných spletí různých názorů a požadavků. V místních akčních skupinách zodpovědných za
program LEADER pomáhá se dobrat společných
návrhů nejen na jednání orgánů MASky.
Průběžné konzultace poskytované MASce směřují
k návrhům, jak přistupovat k hodnocení projektů,
k vyjasněním definicí výběrových kritérií, postupům při sběru a administraci projektů.
Naší rolí je také koordinovat proces sebe hodnocení
MAS a navrhovat aktualizace plánů úzce spojených
s realizací programu.
Jan Balek

Agentura působí i mimo Hranicko
Aktivity mimo region Hranicko
pomáhaly k přípravě regionů na
využití programu LEADER. Konkrétně se jednalo o práci na záměru Místní akční skupiny
Severní Chřiby a Pomoraví
pod názvem „Ruce hlavy dohromady pro Chřiby a Pomoraví“ do
Schůzka Místní akční skupiny
programu
LEADER ČR 2008.
Na cestě k prosperitě
Díky úspěchu mohla MASka ležící nedaleko Uherského Hradiště realizovat jednoroční dotační program, ze kterého podpořila celkem 7 projektů v celkové výši 3,5 mil.
Kč.
Další sada služeb byla poskytnuta Místní akční skupině Na cestě
prosperitě spravující region rozkládající se na území Mikroregionů
Němčicko a Předina. V měsících září a říjen se jednalo o přípravě
Strategického plánu LEADER pod názvem „Abe se nám dobře žilo a
abe nám spolem dobře belo“. Plán byl na konci října předložen do

druhého kola výzvy příjmu žádostí místních akčních skupin o realizaci dotačního programu LEADER. Zajímavým prvkem
v přípravě plánu se stala fotografická soutěž „Líbí-nelíbí“, která
pomohla mapovat pozitiva i negativa regionu. Na intenzivní přípravu navázala série seminářů na téma dotace pro nestátní neziskové organizace, obnova místních památek a financování podnikání z dotačních programů. ¨
Strategický plán LEADER s názvem „Opavsku to oMAStíme“ byl
výsledkem tříměsíční spolupráce s Místní akční skupinou
Opavsko. Ten byl taktéž předložen do druhého kola dotačního
programu
LEADER.
Plán s originálním názvem vznikal
v průběhu několika jednání pracovních skupin složených nejen
z různých zájmových skupin regionu.
Měsíce srpen, září a říjen byl obdobím poskytování průběžných
konzultací Místní akční skupině Jesenicko opět při přípravě
Strategického plánu LEADER.
Jan Balek

Připravujeme pokračování Grantového programu v roce 2009
Grantový program regionu Hranicko
vznikl v roce 2008 jako pilotní projekt na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové
agentury a významných firem na
Hranicku. Program otestoval spolupráci zapojených subjektů za účelem
nalezení nové formy podpory kulturních a sportovních akcí na Hranicku
Akce Hustopečské dny 2008
s cílem obohatit nabídku kvalitních
byla také podpořena z Grantokulturních a sportovních akcí a zvýšit
vého programu
jejich kvalitu. V roce 2008 se do programu zapojili Cement Hranice a.s., SSI Schäfer s.r.o., Váhala a spol.
s.r.o., ŽELEZO HRANICE s.r.o. Celkem bylo v roce 2008 podpořeno 16

Stránka 3

kulturních a sportovních akcí, které proběhly od srpna do prosince,
výše příspěvku na tyto akce byla 250.000 Kč. Součástí programu
byly doprovodné akce – společný propagační banner, letáček podpořených akcí a propagace na webu, vzdělávací semináře, publikace
umělců a uměleckých souborů na Hranicku.
V současné době je připravován Grantový program 2009, probíhají
jednání se stávajícími partnery Grantového programu, budou osloveni další potenciální partneři programu. Návrh koncepce Grantového programu 2009 byl předložen také Mikroregionu Hranicko.
GP 2009 předpokládá rozšíření podporovaných aktivit mimo kulturních a sportovních, také na vzdělávací.
Marcela Tomášová

Zprávy z regionu Hranicko
Aktuální dotační tituly
Dotace Olomouckého kraje:
• Podpora kulturních aktivit v
Olomouckém kraji
Žadatel: všechny fyzické a právnické osoby
Uzávěrka: 31. 1. 2009
• Obnova staveb drobné architektury místního významu
Žadatel: města, obce, církve,
fyzické a právnické osoby
Uzávěrka: 31. 1. 2009
• Neinvestiční příspěvky v oblasti sportu v roce 2009
Žadatel: právnická osoba působící v oblasti sportu
Uzávěrka: 23. 1. 2009
Ministerstvo pro
rozvoj ČR—POV:

místní

• Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v
obci

• Podpora obnovy drobných
sakrálních staveb v obci
Žadatel: obec do 3000 obyvatel
Uzávěrka: 4. 3. 2009

Žadatel: zemědělský podnikatel,
podnikatel s max. dvouletou historií v oblasti cest. ruchu

Ministerstvo kultury ČR:

Uzávěrka: duben 2009

• Havarijní program
Uzávěrka: 31. 1. 2009
Program rozvoje venkova
LEADER:
• Zemědělské a potravinářské
produkty
Žadatel: zemědělec, výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv

• Lesnická infrastruktura
Žadatel: subjekty (fyzické, právnické osoby, obce, sdružení) hospodařící v lesích

• Spolkový život a sport
Žadatel: obec, NNO, zájmová sdružení, církve, svazky obcí

• Rozvoj cestovního ruchu

OP Podnikání a inovace:
• Program Rozvoj
Žadatel: fyzická, právnická
osoba, MSP -zpracovatelský
průmysl
Uzávěrka: RŽ 15. 4.—15. 7.
2009, PŽ 15. 6.—15. 9. 2009
• Program ICT a strategické
služby
Uzávěrka: RŽ 2. 3.—2. 10.
2009, PŽ 1. 5.—15. 1. 2010
Příjemce: MSP, velké podniky

RŽ = registrační žádost
PŽ = plná žádost

Region Hranicko se prezentoval na mezinárodním turistickém veletrhu v Brně

Prezentaci regionu Hranicko na
veletrhu Regiontour v Brně se
podařilo zajistit díky projektu
Destinační management, podpořeného z

Mezinárodní veletrh turistických
možností v regionech – tak se
nazývá veletrh Regiontour, který
se letos uskutečnil od 15. do
18. Ledna na brněnském výstavišti
a své zastoupení zde měl i region
Hranicko. V rámci expozice Olomouckého kraje jsme měli svůj
výstavní a informační stánek, kde
se střídali zástupci Hranické rozvojové agentury, Města Hranice,
lázní Teplic nad Bečvou, MIC, ale
také zástupy polského partnera
projektu Destinační management
turistických lokalit Hranicko a
Dolina Małej Panwi, který zde
prezentoval nedaleký polský region.
První den veletrhu proběhla tisková konference čtyř moravských
krajů, kde byl představen společný
projekt propagující téma regionální gastronomie a bohatství
folklorních tradic - MORAVA A
SLEZSKO – region plný chutí a

zážitků. I zde mělo Hranicko své
zastoupení a to v podobě ochutnávek produktů ze Stříteže nad
Ludinou – Střítežské pecáky paní
Moniky Roderové a Valašský
penicilín z likérky pana Tomáše
Koláčka. Oba místní produkty
měly velký úspěch a všem moc
chutnaly.
První dva dny veletrhu byly určeny pro odborníky, kdy ve čtvrtek
jsme na stánku mohli přivítat
také zastupitele měst a obcí regionu a kraje. Mezi nimi nechyběl
pan Miroslav Wildner – starosta
města Hranice, pan Zdeněk Lév
– starosta Stříteže nad Ludinou,
pan Eduard Kavala – starosta
Bělotína, pan Vojtěch Bušina –
vedoucí odboru MěÚ Hranice,
ale také bývalý hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan
Kosatík. Sobota a neděle byla pak
určena pro veřejnost a především
v sobotu navštívilo náš stánek

velké množství lidí, kteří měli o
region opravdu zájem a ne jen o
„notoricky“ známé turistické
objekty. Velký počet návštěvníků
přitahovala naše mlynářská cyklotrasa, jejíž propagaci podpořilo
také vystoupení Mlynářské kapely Franty Kopeckého a to
v sobotu během dne přímo
v expozici Olomouckého kraje.
Aktivity a propagace všech obcí
regionu na veletrhu Regiontour
2009 byla uskutečněna v rámci
projektu Destinační management
turistických lokalit Hranicko a
Dolina Małej Panwi, který je
podpořen z prostředků ERDF a
OP Přeshraniční spolupráce
Česko - Polsko.
Michaela Randáčková

HRANICKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA, Z.S.

Tř. 1. máje 2063
753 01 Hranice
Telefon: 581 626 202
Fax: 581 626 202
E-mail:
agentura@regionhranicko.cz

Stránka 4

Hranická rozvojová agentura je zájmovým sdružením právnických osob založeným za účelem poskytování služeb při přípravě a realizaci projektů. Cílem aktivit je vytvoření stabilního servisu všem, kteří
mají zajímavý nápad a chuť jej připravit do podoby projektu financovatelného z tuzemských nebo evropských dotačních programů.

Jsme na webu
www.regionhranicko.cz
Grafická úprava Hranická rozvojová agentura, z.s.

