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Region Hranicko
Region Hranicko leží na rozhraní mezi Moravskou bránou a Pod-

beskydskou pahorkatinou. Nadmořská výška území se pohybuje 

v rozmezí od 250 metrů n.m. v Hranicích po 502 metrů n.m. na 

Potštátsku. Osu oblasti tvoří ve východozápadním směru protékající 

řeka Bečva. Jejími největšími přítoky jsou pravostranné přítoky 

Velička a Ludina. 

V 31 obcích regionu žije přes 34 tisíc obyvatel. Dominantní postavení 

v tomto směru má město Hranice s 20 tisíci obyvateli. Pouhé tři další 

obce mají nad tisíc obyvatel. Nejvíce, patnáct, je obcí s počtem obyvatel 

do pěti set. Jmenovitě tvoří region obce Býškovice, Bělotín, Černotín, 

Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče 

nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad 

Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, 

Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, 

Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky.

Zajímavá místa regionu: Kunzov (romantická novogotická vila 

v podobě gotického hradu), Památník rozvodí (betonový obelisk), 

Potštát (jádro města prohlášeno v roce 2003 za městskou památkovou 

zónu), Puchart (zřícenina hrádku Pustý zámek), Větrný mlýn 

v Partutovicích (dřevěný mlýn z roku 1875), Větrný mlýn ve Skaličce 

(dřevěný mlýn ze začátku 19. století) Lázně Teplice nad Bečvou a další.

Přírodní zajímavosti v regionu: Hranická propast, Národní 

přírodní rezervace Hůrka, Národní přírodní rezervace Nad 

Kostelíčkem, Přírodní rezervace Škrabalka, Potštátské skalní město, Přírodní rezervace Bukoveček a Dvorčák, 

Přírodní rezervace Doubek, Valšovická jezírka, Zbrašovské aragonitové jeskyně a další.

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Rozvojové partnerství je regionálním sdružením místních samospráv, podnikatelů, spolků a zemědělců, kteří se 

odhodlali svými aktivitami a projekty přispět k naplňování Strategie rozvoje Regionu Hranicko. Ta stanovuje 

priority, do kterých bude následujících 7 let soustředěna realizace projektů. Rozvojové partnerství vzniklo na 

počátku roku 2005 jako neformální sdružení několika regionálně činných institucí, které spojoval zájem o spo-

lupráci ve prospěch rozvoje regionu a uvědomovali si význam principu partnerství. Jeho vznik byl také 

předpokladem úspěšné realizace mezinárodního projektu INNOREF, ve kterém podobný způsob regionální 

spolupráce zakládají partnerské regiony v Itálii a v Řecku. V roce 2006 vzniklo stejnojmenné občanské sdružení.
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Organizace zapojené v Rozvojovém partnerství 

Regionu Hranicko:
TJ Sigma Hranice, TJ Sokol Slavíč, TJ Sokol Ústí, TJ Střítež nad Ludinou, 

JS Juko Rouské, Golf Club Radíkov, Aeroklub Hranice, S.K.Petanque 

Hranice, Hranicko a.s. Střítež nad Ludinou, ZD Partutovice, Rodinná 

farma Polom, Myslivecký svaz Opatovice-Rakov, Sportovní rybníky 

s.r.o. Hranice, Sekopt v.o.s. Hranice, Mikroregion Hranicko, 

Mikroregion Záhoran, Charita Hranice, Úřad práce v Přerově, Hostinec 

„U Libora“ Býškovice, Svaz diabetiků ČR Hranice, Nový Dvůr s.r.o. 

Hustopeče nad Bečvou, Obec Hustopeče nad Bečvou, Obec Bělotín, 

Obec Rouské, Obec Ústí

Poslání rozvojového partnerství
Rozvojové partnerství je neziskovou organizací sdružující podnikatelské 

subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy a spolky v regionu 

Hranicka. Účast v organizaci je dobrovolná a záleží na zvážení každé 

organizace. Do svého čela si Rozvojové partnerství zvolilo Filipa 

Konečného zástupce Tělovýchovné jednoty Sigma Hranice.

Základním posláním spolku je podporovat své členy i ostatní okolní 

organizace v regionu Hranicko v jednotlivých projektech a aktivitách tak, 

aby byl zajištěn 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 partnerství a vzájemné spolupráci.

Prvním krokem sdružení se stala příprava regionu na dotačním programu 

LEADER, který v Evropské unii pomáhá obdobným sdružením rozvíjet svůj 

region.

Občanské sdružení má dlouhodobější perspektivu. Kromě přípravy na 

LEADER,  který je pro sdružení klíčový, bude partnerství získávat další 

dotační zdroje nebo vzdělávat své členy v přípravě projektů. 

Spolupráce institucí z různých oblastí života regionu bude přispívat ke 

spolupráci mezi projekty a k naplňování myšlenky udržitelného rozvoje.

Spolupráci veřejného a soukromého sektoru podpořil také Mikroregion 

Hranicko prostřednictvím projektu Evropské unie INNOREF, díky kterému 

může region využívat i zahraniční zkušenosti regionů z Řecka a Itálie.
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Program LEADER na Hranicku
7 nejlepších projektů podporujících rozvoj cestovního ruchu a místních zemědělských produktů získalo z dotačního 

programu LEADER ČR finanční podporu v celkové výši 2.8 mil. Kč. 

Klíčem k úspěchu sdružení bylo sestavení vlastního záměru v regionu, tedy jakéhosi plánu pro podporu 

nejdůležitějších oblastí Hranicka, který dostal název Šance pro Hranicko. S tímto záměrem podporujícím cestovní 

ruch a zemědělské produkty se Rozvojové partnerství ucházelo o zařazení do programu LEADER ČR. Oproti jiným 

ministerským či evropským dotačním titulům je v tomto případě výběrem projektů pověřena komise složená 

přímo z členů Rozvojového partnerství. Ta obodovala 8 odevzdaných žádostí podle předem stanovených kritérií, 

které projekty hodnotily z hlediska pozitivních efektů pro Hranicko. 

Ministerstvo zemědělství spravující tento dotační program na konci 

června definitivně potvrdilo hodnocení komise a program tak může 

být spuštěn.  

Úspěšní žadatelé budou mít nyní za úkol záměry zrealizovat do 

konce roku 2006.  

Program Leader umožňuje místním obyvatelům vytvářet společnou 

strategii rozvoje pro svůj region a následně usilovat o finanční 

podporu na její realizaci.  Jde o unikátní program, který byl zahájen 

před lety v Evropské unii a nyní se již třetím rokem testuje v naších 

podmínkách. Klíčem k úspěchu je vybudovat úzkou spolupráci 

místních organizací, které svými aktivitami působí pozitivně na 

rozvoj regionu.

Podpořené projekty z programu 

LEADER ČR 2006:

• Obec Střítež nad Ludinou - zpracování odpadní biomasy pro 

energetické využití (nákup štěpkovací mobilní linky)

• TJ Sigma Hranice - osvětlení lyžařského areálu Potštát 

• TJ Sokol Ústí – rekonstrukce venkovské turistické ubytovny 

• Ladislav Jančík - rekonstrukce kravína rodinné farmy Hojanka

• GOLF CLUB Radíkov - parkoviště, vybudování klubovny

• Jaroslav Juráň - selský dvůr pod Skálou – úprava stájí pro koně, ZOO 

koutek

• Zdeňka Horníková - posílení místní produkce na Hranicku – nákup 

shrnovače

Areál golfového klubu v Radíkově

Lyžařský areál na Potštátě
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Rozvojové partnerství, jak dál?
Bude pokračovat naše spolupráce s projektem INNOREF a jeho sub-

projekty, které se budeme snažit ovlivnit tak, aby přinášeli pozitivní 

výsledky a pomáhali zlepšovat podmínky pro rozvoj Hranicka. 

Důležitým krokem k dalšímu rozvoji sdružení bude příprava regionu na 

využití evropského dotačního programu Leader pro léta 2007 – 2013. 

Rozvojové partnerství do něj může vstoupit se svojí vlastní nápaditou 

strategií rozvoje Hranicka, se kterou musí uspět v soutěži s ostatními 

místními akčními skupinami v České republice. Úspěch se projeví 

získáním několika desítek miliónů korun z Evropské unie, které budeme 

moci rozdělit projektům na Hranicku, které přispějí k naplnění strategie 

rozvoje Hranicka. 

Rozvojové partnerství nabízí svým členům vzdělávací kurzy rozvíjející 

znalosti a dovednosti pro přípravu projektů a získávání finančních 

prostředků na jejich realizaci. V neposlední řadě se budeme dále snažit

 o stmelování regionu Hranicko, zapojení dalších aktivních lidí, 

podnikatelů, zemědělců, obcí a spolků z jednotlivých obcí do jeho rozvoje. 

.

Strategie rozvoje Regionu Hranicko 

2006-2013

Strategie rozvoje Regionu Hranicko na léta 2006 - 2013 a je 

vodítkem k rozhodování obcí jaké projekty podporovat a na kterých 

projektech společně spolupracovat. Ulehčí orgánům mikroregionu 

výběr projektů, kterým bude mikroregion pomáhat s přípravou, tím 

i práci spolků, podnikatelů, zemědělců na projektech, které budou 

mít ze strany mikroregionu zelenou. Plán je postaven na vizi, která 

je vlastně ideální představou o regionu v roce 2013. Všechny 

konkrétní opatření a nápady pak následují vymezený směr. 

Příprava strategií rozvoje je nástrojem pomáhajícím řídit rozvoj 

regionu, který Česká republika převzala z Evropské unie. Poradní 

skupinou pro zpracování strategie bylo Rozvojové partnerství 

Regionu Hranicko, sdružení spolků, podnikatelů, zemědělců a obcí 

se zájmem podpořit rozvoj Hranicka.  
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Priorita: Rozvoj cestovního ruchu a rozšíření nabídky 

Opatření: Rozvoj cestovního ruchu a rozšíření nabídky na aktivní trávení 

volného času

Tvorba nabídkových programů a produktů cestovního ruchu

Vytvoření informační turistické sítě 

Dobudování návštěvnické infrastruktury

Certifikace kvality místních zemědělských produktů a služeb 

Zlepšování nabídky kulturních a společenských akcí

Revitalizace center měst a obcí 

Rekonstrukce a budování areálů k volnočasovým aktivitám 

Priorita: Zlepšení stavu komunikací a dopravní obslužnosti 
Opatření: Spolupráce při prosazování renovace komunikací I.-III. třídy

Renovace a dokončení sítě místních komunikací 

Zavedení integrovaného dopravního systému

Priorita: Budování vodohospodářské infrastruktury
Opatření: Budování a rekonstrukce čistíren odpadních vod v obcích

Výstavba a renovace vodovodních sítí 

Priorita: Podpora rozvoje podnikatelských aktivit
Opatření: Zavedení informačního systému pro podporu podnikání

Zvýšení nabídky prostor pro podnikání 

Usnadnění zaměstnatelnosti obyvatel 

Priorita: Sociální a zdravotnické služby 
Opatření: Zpracování komunitního plánu sociálních služeb

Zdravotnická informační síť 

Priorita: Informační a vzdělávací systém  
Opatření: Vytvoření stabilní sítě základních škol 

Zavádění informační technologií 

Posílení vzdělávacích aktivit pro veřejnost

Vybudování Regionálního vzdělávacího střediska pro potřeby rozvoje 

venkova

Priorita: Péče o krajinu, energetické zdroje
Opatření: Zavádění pozemkových úprav

Rozvoj regionálního trhu s biomasou

Snižování energetické náročnosti mikroregionu

Zlepšení sběru a zpracovávání odpadů 

Priority Strategie rozvoje Regionu Hranicko 2006-2013
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Projekt INNOREF
(efektivní využívání zdrojů a inovací jako hnací síla udržitelného 

rozvoje)

INNOREF je projektem mezinárodní spolupráce mezi Mikrore-

gionem Hranicko regionem Friuli Venezia Giulia, regionem Umbria 

(oba Itálie) a regionem Západní Řecko. Je financován z programu 

evropské unie INTERREG IIIC částkou dosahující 5,5 mil. EURO pro 

léta 2004 – 2007. 

Projekt je zaměřen na nastartování rozvoje regionů prostřednictvím 

zavádění inovací, udržení přidané hodnoty produkce v regionu 

a podpory spolupráce mezi různými sektory, obcemi, neziskovými 

organizacemi a podnikateli při využívání potenciálu regionu, ale 

také při řešení problémů.

Díky projektu byl ustaven na počátku roku 2005 Sekretariátu MR 

Hranicko poskytující odborné zázemí regionu při realizaci projektů, 

bylo ustaveno Rozvojové partnerství zástupců obcí, spolků a pod-

nikatelů, sestavena rozvojová strategie a  vytvořen rozvojový fond 

pro nastartování udržitelného rozvoje regionu. Finanční prostředky 

z fondu ve výši přes 20 mil. Kč byly v polovině roku 2005 rozděleny 

mezi potenciální zájemce o financování projektů ve veřejné výzvě 

v souladu s potřebami regionu.  Všech 8 podpořených projektů je 

realizováno v úzké spolupráci se zahraničními partnery ve 

spolupracujících regionech, jejímž výsledkem bude využití nových 

zkušeností. Velká koncentrace aktivit v průběhu projektu umožňuje 

provazovat projetkty zapadající do jednotné strategie rozvoje. 

Kontakty:
Ing. Filip Konečný, MBA (Předseda sdružení) - Tel.: 604 601 006, E-mail: filip.konecny@email.cz  

Sekretariát MR Hranicko (Manažer partnerství):
Ing. Jan  Balek (Manažer rozvoje) – Tel.: 731 577 450, E-mail: j.balek@mikroregion-hranicko.cz

Ing. Miloslava Hrušková (Finanční manažerka) – Tel.: 731 577 447, E-mail: m.hruskova@mikroregion-

hranicko.cz

Žaneta Valová DiS. (Asistentka-účetní) – Tel.: 581 606 202, E-mail: kancelar@mikroregion-hranicko.cz
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Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

Tel.: 581 626 202, e-mail: kancelar@mikroregion-hranicko.cz

Grafická úprava: TopArt Hranice

Tento materiál byl vydán s podporou Evropské unie.
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