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Základní údaje o organizaci

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 několi-
ka regionálně činných institucí, které spojoval zájem o spolupráci ve pro-
spěch 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 zahranič-
ní 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 partnerství a vzájemné spoluprá-
ce, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňo-
vání těchto cílů je realizace Strategického plánu LEADER "Měníme 
Hranicko", který s přispěním prostředků Evropské Unie a státního rozpočtu 
ČR umožňuje realizaci a finanční podporu rozvojových projektů na Hranicku.

Seznam členů k 31. 12. 2008

Aeroklub Hranice, Arnošt Hradil, Český rybářský svaz Býškovice, Ekoprima 
Fin, Golf Club Radíkov, Hranicko a.s., Ing. Jan Petřík, Ing. Lubomír Holčák, 
Jiří Čoček, DiS., Jiří Trna, JS JUKO Rouské, Ladislav Jančík, Lubomír 
Krsňák, Marie Čočková, Městys Hustopeče nad Bečvou, Mgr. František 
Kopecký, Mgr. Miroslav Widner, Mikroregion Hranicko, Mikroregion 
Záhoran, Myslivecké sdružení Opatovice - Rakov, 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, 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
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Složení orgánů Rozvojového partnerství v roce 2008

Výbor partnerství
Arnošt Hradil (soukromý zemědělec, Provodovice), Libor Vykopal (obec 
Ústí), Libuše Sehnálková (Klub žen Býškovice), František Maršálek (ZD 
Partutovice), Jana Černá (TJ SPV Střítež nad Ludinou), Filip Konečný (Ski 
Klub Hranice), Dalibor Škoda (Nový dvůr s.r.o., Hustopeče nad Bečvou), 
Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec, Klokočí), Ludmila Juráňová 
(JUKO Rouské), Miluše Stržínková (obec Rouské), Marta Pavelková (Spo-
lečnost 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 zemědě-
lec, 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
Blanka Hlaváčková (penzion Ostravanka, Teplice nad Bečvou), Libor 
Vykopal (obec Ústí), Libuše Sehnálková (Klub žen Býškovice), Filip Konečný 
(Ski Klub Hranice), Pavla Krbálková (MR Záhoran), Miroslav Wildner (fyzic-
ká osoba, Hranice), Zdeněk Lév (MR Hranicko), Jiří Trna (soukromý země-
dělec, Slavíč), Jaroslav Jiříček (Golf Club Radíkov)

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

V průběhu roku 2008 zrušila své členství v Rozvojovém partnerství organi-
zace Charita Hranice, kterou ve sdružení zastupovala paní Veronika 
Polusová. Jelikož byla paní Polusová členkou v několika orgánech MAS, 
promítla se tato skutečnost do složení Výboru partnerství, kde ji nahradila 
paní Marta Pavelková ze Společnosti Patriot o.s., a také do složení 
Výběrové komise, kde byla nahrazena panem Miroslavem Wildnerem.

V Rozvojovém partnerství dále působí jednotlivé poradní skupiny a to: 
Zemědělství, Revitalizace obcí, Cestovní ruch, Mládež a Ženy. 3
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Přehled jednání orgánů MAS v roce 2008

Orgány MAS

Valná hromada

17.4.2008

17.7.2008

30.9.2008

4.11.2008

22.12.2008

Datum
jednání

6.2.2008 Plán činnosti na rok 2008, vnitřní směrnice, členské příspěvky
 za rok 2008

Informace o schválení SPL „Měníme Hranicko“

Alokace k fichím a vyhlášení výzev Programu LEADER
„Měníme Hranicko“ na rok 2008

Volby do orgánů sdružení

Zhodnocení výzvy č.1/2008 Programu LEADER „Měníme Hranicko“

Úpravy SPL a souvisejících dokumentů, alokace pro jednotlivé
fiche Programu LEADER „Měníme Hranicko“ na rok 2009

Předmět jednání

Výbor partnerství 6.2.2008

17.4.2008

6.5.2008

21.5.2008

Plán činnosti na rok 2008, členské příspěvky za rok 2008

Předfinancování realizace SPL „Měníme Hranicko“

Výběrové řízení na pozici manažera SPL „Měníme Hranicko“

Alokace pro jednotlivé fiche a harmonogram výzev na rok 2008

Programový výbor 10.6.2008

9.10.2008

30.10.2008

2.12.2008

11.12.2008

Alokace k jednotlivým fichím na rok 2008

Přesuny finančních alokací v jednotlivých fichích na rok 2008 po
vyhodnocení projektů Výběrovou komisí

Zhodnocení průběhu Výzvy č.1/2008 Programu LEADER
„Měníme Hranicko“

Harmonogram výzev pro rok 2009, úpravy SPL

Úpravy SPL

Výběrová komise

Kontrolní komise

30.9.2008

7.10.2008

23.10.2008

2.4.2008

Rozdělení projektů k hodnocení

Schválení hodnocení projektů

Zhodnocení průběhu Výzvy č.1/2008 Programu LEADER
„Měníme Hranicko“

Kontrola hospodaření Rozvojového partnerství

Poradní skupina
Revitalizace obcí

Obsah a naplnění preferenčních kritérií v příslušných fichích 6.8.2008

Obsah a naplnění preferenčních kritérií v příslušných fichích 

Hodnocení projektů z hlediska dopadu na mládež 

Hodnocení projektů z hlediska dopadu na ženy

4.8.2008

7.10.2008

6.10.2008

17.7.2008

20.8.2008

24.11.2008

22.12.2008

Alokace pro jednotlivé fiche na rok 2008

Informace o prezentaci Rozvojového partnerství na výstavě
Země Živitelka v roce 2008

Zhodnocení rozpočtu na rok 2008, stanovení rozpočtu na rok 2009
v rámci Programu LEADER „Měníme Hranicko“

Rozpočet rok 2009 v rámci Programu LEADER „Měníme Hranicko“

Poradní skupina
Zemědělství

Poradní skupina
Mládež

Poradní skupina
Ženy
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Realizace Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ 
v roce 2008

1. Základní informace

Po intenzivním procesu přípravy Strategického plánu LEADER 
(dále jen SPL) „Měníme Hranicko“, který byl završen podáním 
Žádosti o realizaci SPL  dne 18.12. 2007, celá organizace s 
napětím až do dubna 2008 čekala na výsledky „soutěže“ celkem 
99 MAS z celé České republiky o schválení realizace SPL. V 1. kole bylo 
vybráno celkem 48 MAS a Rozvojové partnerství k radosti celého regionu 
mezi vybranými figurovalo. V celkovém počtu získaných bodů se dokonce 
umístilo na 9. místě. Spolu s dalšími 32 MAS, které budou vybrány v druhém 
kole, se tak do realizace svých SPL pustí celkem 80 místních akčních skupin 
v České republice. Dne 2. července 2008 došlo k definitivnímu stvrzení 
schválení SPL, a to podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR mezi Státním zemědělským intervenčním fondem
a MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Dohoda zajišťuje podporu 
MAS, která bude v souladu s principy LEADER a s Pravidly PRV zajišťovat 
realizaci svého SPL.

Strategický plán LEADER slouží jako závazný dokument, ve 
kterém si MAS mj. stanovuje cíle a metody, jak jich dosáhnout. 
SPL „Měníme Hranicko“ má tyto globální cíle:
- Vytváření podmínek pro efektivní využívání místních přírod-
ních, kulturních a lidských zdrojů pro společenské a ekonomic-
ké aktivity
- Zlepšování prostředí pro seberealizaci, setkávání, společné 
aktivity obyvatel regionu Stabilizace zaměstnanosti obyvatel
a vytváření nových místních pracovních příležitostí

K jejich splnění pak MAS vyhlásila pro období let 2008 – 2013 dotační 
Program LEADER „Měníme Hranicko“, v rámci nějž mohou žadatelé po 
splnění podmínek získat dotace na realizaci svých koncových investičních 
projektů. Na základě 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), a to v rámci fichí (opatření), které si MAS v SPL stanovila. Fiche 
jsou závaznými dokumenty, které určují oprávněné příjemce dotace, cíle, 
kritéria a další podmínky jednotlivých opatření v souladu se SPL „Měníme 
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Hranicko“ a podmínkami Programu rozvoje venkova ČR. 

Program LEADER „Měníme Hranicko“ nabízí celkem 7 fichí:

2. Zahájení realizace SPL

Na jedné straně informace o schválení SPL přinesla zadostiučinění
z úspěšného zakončení náročné přípravy a radost ze získání cca 60 miliónů 
Kč, které budou směřovat do investičních projektů v regionu Hranicko
v letech 2008 – 2013, na druhé straně ovšem též nesnadný závazek celou 
realizaci SPL dobře rozběhnout, administrativně zvládnout a také dohlížet 

6

číslo název fiche hlavní podporované aktivity

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

Fiche 6

Rozvoj
zemědělských
podniků

Zemědělské
a potravinářské
produkty

Lesnická
infrastruktura

Lesnická
technika

Veřejná
prostranství

Spolkový život
a sport

oprávnění žadatelé

zemědělský podnikatel,
subjekt vlastněný
zemědělskými prvovýrobci

zemědělec, výrobce
potravin nebo surovin pro
lidskou spotřebu, výrobce
krmiv

subjekty (fyzické, právnické
osoby, obce, sdružení)
hospodařící v lesích

subjekty (fyzické, právnické
osoby, obce, sdružení)
hospodařící v lesích

obce, svazky obcí, NNO,
církve, zájmová sdružení

obce, svazky obcí, NNO,
církve, zájmová sdružení

míra
dotace

40%

50%

80%

50%

80%

80%

- rekonstrukce, modernizace
a výstavba objektů 
- nákup technologií pro živočišnou
a rostlinou výrobu
- investice do objektů a zařízení pro
využití OZE

zlepšení skladování a odbytu,
investice do provozů na zpracování
zemědělských a potravinářských
produktů

výstavba a obnova lesních cest,
úprava vodního režimu v lesích

stroje a zařízení pro údržbu lesních
porostů, prvotního zpracování dříví,
budování a údržbu lesních cest
a stezek

obnova veřejných prostranství,
veřejného osvětlení, zeleně, parkové
úpravy, autobusové zastávky

- výstavba, obnova, rekonstrukce,
vybavení volnočasových areálů,
sportovišť, výletišť, objektů pro
spolkové aktivity apod.
- výstavba a obnova přilehlých
sociálních zařízení a parkovišť
- výstavba, modernizace knihoven,
informačních center 

Fiche 7 Rozvoj
cestovního
ruchu

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

60% výstavba, obnova či rozšiřování
stávajících ubytovacích a
stravovacích kapacit, půjčoven
sportovního vybavení, budování
turistických a naučných tras, rozvoj
hipoturistiky
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na plnění monitorovacích indikátorů a kvalitní 
realizaci podpořených koncových projektů. 
MAS oslavila schválení SPL na Valné hroma-
dě 17. dubna 2008 v Partutovicích, kde na 
přítomné čekalo občerstvení a živá hudba. 
Pak už se ale pustila do intenzivní práce na 
zahájení realizace SPL. Na prvním místě to 
bylo přijmutí dvou nových zaměstnanců, kteří 
celou realizaci budou mít na starost. Dne 19.5. 
2008 tak byl na pozici Manažer MAS přijat Mgr. František Kopecký, který 
předtím pracoval pro Mikroregion Hranicko a Hranickou rozvojovou agentu-
ru, podílel se na přípravě a realizaci dotačních projektů v regionu Hranicko
a spolupracoval na přípravě některých kapitol SPL. Od 1. června 2008 pak 
na pozici Finanční manažerka/asistentka MAS nastoupila Gabriela Olivová, 
DiS., která pro MAS již předtím pracovala v rámci projektu Mladí pro venkov 
– venkov pro mladé a byla taktéž zapojena do přípravy SPL. 
Prvním úkolem nové Kanceláře MAS bylo nastavení organizačních standar-
dů, jelikož MAS historicky poprvé přijala zaměstnance na plný pracovní 

úvazek.  Dále bylo potřeba vybavit kancelář pro jejich 
práci, rozdělit zodpovědnosti a pracovní náplně, nastavit 
systém archivace a začít chystat první výzvu k podávání 
Žádostí o dotaci.
Dne 20. května MAS obdržela informaci o výši přidělené 
alokace na rok 2008. Na následných jednáních orgánů 
MAS bylo stanoveno rozdělení alokace pro jednotlivé 
Fiche a zázemí MAS. Jelikož byla oznámená alokace nižší, 
než se původně očekávalo, omezila MAS počet vyhláše-
ných Fichí pro první výzvu z původních 6 na 4. 

Rozdělení přidělené alokace na rok 2008:

Výroční zpráva 2008Výroční zpráva 2008
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Valná hromada 17.4. v Partutovicích

Manažer MAS
František Kopecký

Celková alokace 7 940 037 Kč

Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1. PRV)

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

1 000 937 Kč

6 939 100 Kč



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Alokace a procentní podíl pro jednotlivé Fiche vyhlášené ve Výzvě 
č.1/2008:

3. Vyhlášení Výzvy, sběr žádostí

Dne 25. července tak byla vyhlášena Výzva č.1/2008 pro předkládání 
Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického 
plánu LEADER „Měníme Hranicko“ s tím, že uzávěrka sběru Žádostí byla 
stanovena na dny 22.-25. září, každý den pro jinou Fichi, tak aby se dal 
zvládnout obvyklý nápor žadatelů v posledních dnech před uzávěrkou. 
Vyhlášení výzvy doprovázela informační kampaň obsahující 2 inzeráty 
velikosti čtvrtstrany v nejčtenějším periodiku regionu Hranický týden, rozho-
vor s manažerem MAS v Hranickém týdnu či hromadná emailová rozesílka 
potenciálním zájemcům a všem obcím na Hranicku. Rozvojové partnerství 
uzavřelo Dohody o propagaci Programu LEADER, v rámci které se text 
Výzvy objevil na úředních deskách všech obcí regionu, stejně tak v místních 
knihovnách. I v průběhu trvání výzvy byly zasílány hromadné emaily, aktuali-
ty na webu a články v Hranickém deníku, obecních zpravodajích a regionál-

ních internetových informačních portálech.
Centrem informací se od počátku staly webové stránky 
Rozvojového partnerství na adrese www.regionhranic-
ko.cz, tam pak především prostor věnovaný přímo 
Programu LEADER. Zde bylo možno nalézt a stáhnout 
veškeré potřebné dokumenty, text výzvy, fichí, pravidel 
apod. Kancelář MAS rovněž připravila téměř padesá-

tistránkovou Příručku pro žadatele k Výzvě č.1/2008, která prováděla 
žadatele všemi úskalími přípravy Žádosti o dotaci. Oba manažeři během 
trvání Výzvy poskytli množství telefonických a emailových a celkem 27 
osobních konzultací. Dále byl poradními skupinami a Kanceláří MAS připra-
ven a zveřejněn Metodický pokyn pro hodnocení projektů, který žadatelům
i Výběrové komisi MAS podrobně přibližoval obsah a míry naplnění jednotli-
vých preferenčních kritérií. Pro zájemce byl také dne 5. srpna uspořádán

8

Fiche Částka v Kč

č.1 Rozvoj zemědělských podniků 

č.4 Lesnická technika 

č.5 Veřejná prostranství 

č.6 Spolkový život a sport 

1 387 820

1 040 865

1 734 775

2 775 640 

Podíl v % 

20

15

25

40

CELKEM 6 939 100100
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v Hranicích Informační seminář pro žadatele, kterého se zúčastnilo celkem 
16 zájemců. V rámci Výzvy č.1/2008 bylo nakonec podáno 26 žádostí.

Seznam přijatých žádostí ve Výzvě č.1/2008

Reg.číslo Název žadatele Název projektu Rozpočet
celkem v Kč

Požadovaná
dotace v Kč

Fiche Datum
přijetí

Ať se máme kde scházet
aneb víceúčelový dům

16/09/08 1.498.750 1.199.0001/2008/001 6 Obec Dolní
Těšice

1/2008/002 1 ZD Partutovice Modernizace technologie
dojírny

22/09/08 2.684.640 1.000.000

1/2008/003 6 TJ Sokol Velká Hřiště pro 21. století 22/09/08 1.124.181 899.345

1/2008/005 4 Obec Teplice
nad Bečvou

Nákup techniky pro
údržbu lesů v Teplicích n/B

23/09/08 761.375 380.687

1/2008/004 4 Martin Polák Pořízení lesnické
techniky

23/09/08 589.050 294.525

1/2008/006 5 Obec Ústí Úprava veřejného
prostranství v okolí kostela

23/09/08 588.483 470.786

1/2008/007 6 Obec Klokočí Kulturně společenské
centrum obce Klokočí 

23/09/08 245.200 190.400

1/2008/008 5 Obec
Partutovice

Veřejné prostranství
v oblasti autobusové točny
v obci Partutovice

23/09/08 2.004.445 800.000

1/2008/009 4 Arnošt Hradil Ze smetí cenná surovina 23/09/08 1.606.500 700.000

1/2008/010 5 Obec Rouské Úprava návsi obce Rouské
I. etapa

24/09/08 1.015.000 800.000

1/2008/011 6 Obec Horní
Újezd

Vybudování zázemí
sportovního areálu

24/09/08 838.789 671.031

1/2008/012 5 Obec
Provodovice

Obnova stávajících ploch
sousedících s výletištěm
v Provodovicích

24/09/08 500.900 400.720

1/2008/013 5 Obec
Všechovice

Zelené Všechovice 24/09/08 560.000 448.000

1/2008/014 5 Obec
Opatovice

Úprava veřejné zeleně
v Opatovicích

24/09/08 585.000 468.000

1/2008/015 5 Obec
Zámrsky

Veřejná prostranství v obci
Zámrsky

24/09/08 1.100.055 800.000

1/2008/016 6 JUKO Rouské Babiččin dvoreček 25/09/08 350.000 280.000
1/2008/017 6 Obec

Zámrsky
Klub seniorů Rouské 25/09/08 246.000 196.800

1/2008/018 6 Golf Club
Radíkov

Zavlažovací systém areálu
Golf Club Radíkov

25/09/08 6.432.244 1.199.757

1/2008/019 6 Obec Rakov Obnova obecních budov
pro spolkové aktivity

25/09/08 728.000 540.800

1/2008/020 6 TJ Tatran
Všechovice

Modernizace tribuny, šaten
a sociálního zařízení
- I. etapa 

25/09/08 370.000 296.000

1/2008/021 6 Obec Skalička Infrastruktura pro spolkový
život a sport ve Skaličce

25/09/08 1.666.657 1.092.430

1/2008/022 6 Obec Býškovice Nové hřiště v požární
nádrži

25/09/08 1.440.783 1.125.626

1/2008/023 6 Obec Malhotice Venkovní areál pro
volnočasové aktivity

25/09/08 710.000 568.000
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Jak vidno, došlo k více jak dvojnásobnému převisu mezi celkovým součtem 
požadovaných dotací v Žádostech a alokací, kterou mohla MAS v této Výzvě 
rozdělit. Pro žadatele a zpracovatele Žádostí byl také kanceláří MAS připra-
ven dotazník, ve kterém byla hodnocena účinnost propagace Výzvy, kvalita 
informačních zdrojů pro přípravu Žádostí a úroveň konzultací pracovníků 
MAS. Z celkem 29 dotazníků vyplynula spokojenost se všemi třemi výše 
uvedenými oblastmi, zlepšovat se může nadále přehlednost a srozumitel-
nost pomocných informačních zdrojů.

4. Administrace žádostí

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. 5 žadatelů bylo na místě vyzváno
k doplnění svých Žádostí. 1 žadatel ve stanoveném termínu 
nedodal povinnou přílohu stavební povolení a musel tak být 
z další administrace vyřazen. Poté následovala administra-
tivní kontrola, jejímž předmětem bylo podrobné přezkoumá-
ní Žádosti, a to především zda sobě odpovídají údaje 
uvedené v samotném formuláři Žádosti a v povinné příloze 
č.1 Osnova projektu. Dále byl kontrolován správný obsah příloh, přítomnost 
všech povinných informací, způsobilost výdajů apod. 2 žadatelé byli vyzváni 
k opravě či doplnění údajů. Třetí kontrolou byla pak kontrola přijatelnosti, 
kterou všech 25 žadatelů prošlo bez výhrad.

5. Výběr projektů

V této fázi vstoupila do administrativního procesu Výběrová komise MAS. Po 
jejím 1. zasedání dne 30. září, kde došlo k rozdělení projektů mezi jednotlivé 
hodnotitele, následovalo Veřejné slyšení žadatelů, na němž žadatelé 10

Finanční manažerka MAS
Gabriela Olivová
a přijaté Žádosti

Reg.číslo Název žadatele Název projektu Rozpočet
celkem v Kč

Požadovaná
dotace v Kč

Fiche Datum
přijetí

1/2008/024 6 Občanské
sdružení o.s.
Californie 

Multifunkční místnost
k rozvoji těla i ducha

25/09/08 201.000 160.800

1/2008/025 6 Český svaz žen Dílna řemesel 25/09/08 210.000 168.000

1/2008/026 6 Dechová hudba
Hustopeče n/B

Přestavba bývalé kotelny
v budově kulturního domu
na multifunkční zkušebnu
pro hudební spolky

25/09/08 354.773 283.818

CELKEM 28.411.825 15.434.525
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představili přítomným členům komise, členům 
MAS a všem dalším zájemcům své projekty. 
Jednotliví členové Výběrové komise pak 
vyhodnotili podané Žádosti a přiřadili jim počet 
bodů dle naplnění jednotlivých preferenčních 
kritérií. Opírali se přitom o Metodický pokyn pro 
hodnocení projektů a také o informace
z předcházejícího školení členů komise. Pro 
bodování preferenčních kritérií Dopad projektu 
na mládež do 30 let a Dopad projektu na ženy jim byl doporučením návrh 
Poradních skupin mládež resp. ženy. Na svém 2. zasedání dne 7. října 
komise stanovila a schválila pořadí projektů dle udělených bodů a zároveň 
určila 3 náhradníky pro případ, že by byl některý místní akční skupinou 
doporučený projekt vyřazen v průběhu kontrol na RO SZIF. Programový 
výbor byl na své schůzce 9.10. seznámen s navrhovaným pořadím projektů, 
které odsouhlasil s tím, že přesunul nevyčerpanou alokaci z Fiche č.1 do 
ostatních třech Fichí, tak aby přidělené alokace co nejlépe odpovídaly 
požadovaným částkám. Definitivně tak bylo schváleno pořadí projektů 
doporučených k realizaci s příslušnými částkami přidělené dotace. Jeden 
žadatel ve Fichi č.6, kterému mohla být přiznána už pouze zbylá část aloka-
ce, pak byl osloven, zda bude svůj projekt realizovat i s poníženou částkou 
dotace, na což žadatel přistoupil.

Přehled Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č.1/2008, které jsou MAS dopo-
ručeny k realizaci: 

Výroční zpráva 2008Výroční zpráva 2008
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Veřejné slyšení žadatelů

Fiche č.5
Veřejná
prostranství

1.

2.

3.

Obec
Opatovice

Obec Ústí

Obec Rouské

Úprava veřejné zeleně
v Opatovicích

Úprava veřejného
prostranství v okolí kostela

64

62

59

  585 000    

  588 483    

   1 015 000   

 468 000       

 470 786          

 800 000              Úprava návsi obce
Rouské I. etapa

CELKEM 2 188 483        1 738 786      

Fiche č.4
Lesnická
technika

1.

2.

Obec Teplice
nad Bečvou

Arnošt Hradil

Nákup techniky pro
údržbu lesů v Teplicích
nad Bečvou

Ze smetí cenná surovina

42

40

 761 375

 1 606 500

380 687        

 700 000       

CELKEM 2 367 875    1 080 687  

Název žadatele Název projektu Rozpočet
celkem v Kč

Přiznaná
dotace v Kč

Po-
řadí

Přidělený
počet
bodů

Fiche č.1
Rozvoj
zemědělských
podniků

1. ZD Partutovice Modernizace technologie
dojírny

57 2 684 640 1 000 000    

CELKEM 2 684 640 1 000 000    
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Výsledné rozdělení prostředků ve Výzvě č.1/2008:

Dne 20. října 2008 tak byly veškeré hodnocené Žádosti předány
s výsledným pořadím na RO SZIF k zaregistrování. Během podzimu pak na 
základě administrativních kontrol došlo u doporučených Žádostí
k odstranění drobných nedostatků. Administrace Žádostí bude završena 
definitivním schválením Žádostí o dotaci ze strany SZIF v únoru 2009. 

6. Období po registraci Žádostí

Pracovníci MAS ve dnech 21. a 22. října 
osobně navštívili místa realizace doporuče-
ných pro jektů ,  aby se přesvědč i l i
o pravdivosti údajů uvedených v Žádostech
a na setkáních se žadateli je informovali
o dalším průběhu administrace jejich Žádostí. 
Kancelář MAS také poskytla v listopadu 2008 
zájemcům z řad nedoporučených žadatelů 
osobní konzultace, na kterých jim sdělila 
slovní komentáře, které doprovázely hodnocení jednotlivých členů komise. 12

V Hustopečích n.B. vznikne
nová místnost pro hudební spolky 

Fiche Předpoklad v Kč Skutečnost
v %

Skutečnost v KčPředpoklad
v %

č.1 Rozvoj
zemědělských podniků 

č.4 Lesnická technika 

č.5 Veřejná prostranství  
č.6 Spolkový život a sport  

CELKEM

   1 387 820

   1 040 865

   1 734 775

   2 775 640

    6 939 100

14,4

15,6

25,1

45,0

100

1 000 000 

1 080 687  

1 738 786 

3 119 627

6 939 100   

20

15

25

40

100

Fiche č.6
Spolkový
život a sport

1.

2.

3.

4.

5.

Dechová hudba
Hustopeče n. B.

Obec Dolní
Těšice

Obec Klokočí

Obec Horní
Újezd

Obec Skalička

Přestavba bývalé kotelny
v budově kulturního domu
na multifunkční zkušebnu
pro hudební spolky

Ať se máme kde scházet
aneb víceúčelový dům

Kulturně společenské
centrum obce Klokočí

Vybudování zázemí
sportovního areálu

Infrastruktura pro spolkový
život a sport ve Skaličce

75

69

69

68

62

   354 773        

   1 498 750

    245 200    

     838 789    

      1 666 657   

 283 818        

 1 199 000

 190 400

 671 031

      775 378    

CELKEM 4 604 169     3 119 627

Rozpočty projektů
celkem v Kč

Přiznaná dotace v KčPočet vybraných projektů

Celkově Výzva č.1/2008: 11 11 845 167    6 939 100        
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Na jednání Programového výboru dne 30. října došlo ke zhodnocení průbě-
hu Výzvy, své zprávy zde přednesli Manažer MAS, předseda Výběrové 
komise a externí poradce. Další intenzivní diskuse nad proběhlým prvním 
kolem Programu LEADER proběhla na Valné hromadě v Hranicích dne
4. listopadu 2008. Na těchto setkáních byly rozebrány úspěchy

i nedostatky v průběhu celé výzvy a ukázalo 
se, že na základě zkušeností je třeba některé 
postupy či pravidla popsané v SPL či interních 
statutech vylepšit a upřesnit. Valná hromada 
proto pověřila Kancelář MAS k vyhlášení 
připomínkovací řízení, kde mohl každý člen 
MAS do předem připravených formulářů 
zaznamenat a zaslat své postřehy, náměty
a připomínky k vybraným pasážím SPL, 
Fichím, které byly vyhlášeny, Statutům 

Výběrové komise a Programového výboru či k Metodickému pokynu pro 
hodnocení projektů. Úctyhodné množství připomínek pak bylo projednáno 
na dvou prosincových setkáních Programového výboru, kde bylo rozhodnu-
to o zapracování či nezapracování připomínek. S výsledky byli seznámeni 
členové v předstihu emailem. Aktualizované znění SPL, statutů a Fiche č.6 
pak schválila Valná hromada dne 22.12. 2008.

Externí poradenství MAS

Cenným pomocníkem Kanceláři MAS při realizaci SPL „Měníme Hranicko“ 
je využívání služeb externího poradce, který 
svými zkušenostmi a pohledem „zvnějšku“ 
pomáhá zkvalitňovat průběh realizace. Úkolem 
externího poradce je kromě poskytování 
„provozních“ rad a konzultací též facilitace 
schůzek, pomoc se sebehodnocením, evalua-
ce, připomínkování dokumentů a metodických 
materiálů, zpracování hodnotících zpráv,
v budoucnu pak též aktualizace SPL
a Integrované strategie území. MAS za účelem 
výběru nejvhodnějšího dodavatele vyhlásila 
dne 25. června 2008 zadávací řízení dle Pravidel PRV. MAS obdržela 
nabídky celkem od tří moravských organizací, které se těmito službami 
zabývají. Jako jediné hodnotící kritérium byla stanovena nabídnutá cena. 

Výroční zpráva 2008Výroční zpráva 2008
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Předseda MAS F. Konečný
a ředitel HRA J. Balek při podpisu smlouvy

V Horním Újezdě vybudují
nové zázemí sportovního areálu 
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Dne 17. Července 2008 pak tříčlenná komise otevřela obálky a stanovila 
pořadí. Vítězem řízení se stala Hranická rozvojová agentura, se kterou byla 
dne 18. července 2008 uzavřena Smlouva o dílo na období září 2008 – 
prosinec 2013. Předmětem smlouvy je dodávka dlouhodobé sady externích 
služeb, které pomohou Rozvojovému partnerství realizovat Program 
LEADER „Měníme Hranicko“ a naplňovat SPL „Měníme Hranicko“. 

Prezentační materiály a propagace SPL

MAS v roce 2008 pro propagaci principů LEADER, realizace SPL „Měníme 
Hranicko“ a Programu LEADER „Měníme Hranicko“ připravila sadu prezen-
tačních materiálů a předmětů, které se navzájem vhodně doplňují. Jako 

první to bylo říjnové vydání pátého čísla Zpravodaje 
Regionu Hranicko, barevného osmistránkového sešitu 
velikosti A4, který vyšel v nákladu 3000 ks. Hned 5 stran 
tohoto půlročního periodika obsadilo Rozvojové partner-
ství, které zde informovalo o aktuálním průběhu realizace 
SPL, zahájilo seriál prezentace svých členů a partner-
ských MAS, velký prostor také dostal informativní text
o tom co je to vlastně LEADER, co je to MAS a jak funguje 
Program LEADER „Měníme Hranicko“. Na podzim pak 
MAS připravila barevný skládací leták (náklad 3000 ks), 
ve kterém stručně představuje SPL, principy LEADER, 
dotační Program LEADER „Měníme Hranicko“, jeho 
Fiche apod.  Ke konci roku to pak byla sada propagač-
ních předmětů s příslušnými logy (propiska, vizitkář, 

klíčenka), propagační složky a rolovací banner s představením MAS a SPL 
včetně názvů Fichí.

Výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích

Rozvojové partnerství se i v roce 2008 prezentovalo na výstavě Země 
Živitelka v Českých Budějovicích. Ve dnech 21. – 26. srpna se uskutečnil 
jubilejní 35. ročník výstavy s již tradičním mottem „Budoucnost českého 
zemědělství a českého venkova“. Díky podpoře Ministerstva zemědělství 
ČR se mohly úspěšné mikroregiony a místní akční skupiny opět na výstavě 
prezentovat a to v pavilonech F3 a F2. Rozvojové partnerství zde mělo 

14
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stánek společně se svými partnerskými MAS z Frýdlantska, Českého 
Západu a Kyjovského Slovácka.
21. srpna proběhlo v pivovarské zahradě slavnostní zahájení výstavy za 
účasti ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče, prezidenta Agrární 

komory ČR Ing. Jana Veleby, předsedy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Mi los lava Vlčka,  místopředsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Miroslavy Němcové a dalších významných 
představitelů vlády a poslanecké sněmovny, 
předních představitelů Jihočeského kraje, 
města České Budějovice a dalších zahranič-
ních hostů. Výstavu navštívil také prezident 

České republiky Václav Klaus.

Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2008

Výroční zpráva 2008Výroční zpráva 2008
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 84 185 Kč  

Náklady v Kč Výnosy v Kč

spotřeba materiálu tržby

ostatní služby úroky

osobní náklady členské příspěvky

úroky, poplatky za vedení BÚ dary

poskytnuté příspěvky dotace (dohadná položka)

CELKEM CELKEM

 168 231  41 835

   597 862       168       

     546 465         29 000  

     4 627          86 782      

       5 000               1 248 586     

         1 322 186               1 406 371    

Národní síť MAS

Národní síť místních akčních skupin (dále NS MAS) byla založena v roce 
2007 za účelem zlepšení kvality života na venkově, pomoci členským
i nečlenským místním akčním skupinám, jejich propagace a zastoupení ve 
venkovském hnutí v Evropské sociaci LEADER pro rozvoj venkova
– ELARD či podobných sdruženích. Rozvojové partnerství Regionu 
Hranicko je členem Národní sítě MAS. 
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Dne 13. března 2008 se Gabriela Olivová zúčastnila za Rozvojové 
partnerství II. Celostátní konference NS MAS v Humpolci. Hlavním bodem 

konference bylo ohlednutí a vyhodnocení 
činnosti NS MAS v roce 2007, plán činnosti
a schválení rozpočtu na rok 2008. Zástupci 
jednotlivých MAS na konferenci odsouhlasili 
také zavedení placení členských příspěvků, 
jejichž výše byla stanovena na 2.000 Kč na rok. 
V odpoledních hodinách byli účastníci 
konference seznámeni  s  aktuá ln ími  
informacemi o programu Leader a projektech 
spolupráce. Tyto informace byly předneseny 

zástupci Ministerstva zemědělství ČR a Státního zemědělského 
intervenčního fondu. Konference se zúčastnila náměstkyně hejtmana kraje 
Vysočina Marie Černá a předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard 
Kavala. 

V rámci NS MAS bylo 10. prosince 2008 zorganizováno v Týnci nad Sázavou 
pracovní setkání, jehož hlavním cílem bylo společné připomínkování 
programu Leader a jeho pravidel ze strany těch členských MAS, které již
v roce 2008 program Leader na svém území realizovaly. Tyto MAS se také 
vzájemně informovaly o průběhu programu v jednotlivých regionech. Cílem 
setkání bylo vytvoření připomínkovacího materiálu, který byl dále 
představen zástupcům Ministerstva zemědělství a Státního intervenčního 
fondu v rámci jednání pracovní skupiny Monitorovacího výboru, jehož členy 
jsou i zástupci NS MAS. 

V roce 2008 se Národní síť zabývala především připomínkováním Osy
IV. Leader Programu rozvoje venkova, pomáhala místním akčním skupinám 
při hledání partnerů pro projekty spolupráce, vzdělávala manažery venkova
a prosazovala metodu Leader do dotačních programů na úrovni krajů a ČR. 

Rozvojové partnerství se také pravidelně zúčastňuje jednání MAS na území 
Olomouckého kraje. V loňském roce proběhly dvě setkání, přičemž dne 23. 
září 2008 proběhlo společné jednání zástupců MAS a Zemědělských 
agentur z Olomouckého kraje za účasti představitele Ministerstva 
zemědělství.

II. Celostátní konference NS MAS v Humpolci
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Partnerství MAS Podejme si ruce

Na základě dohody o meziregionální spolupráci uzavřené v roce 2007 mezi 
4 místními akčními skupinami v ČR – MAS Český Západ – Místní partnerství, 
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Mikroregionu Frýdlantsko a MAS 
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko se také v roce 2008 plodně 
rozvíjela spolupráce hned v několika rovinách. Nutno dodat, že všechny
4 MAS byly úspěšné se svými Žádostmi o realizaci SPL a nadále jsou tak 
spojeni nejen společnými cíli a zájmy, ale i podobnými zkušenostmi
z průběhu realizace SPL.
Kromě společné prezentace na výstavě země Živitelka a studijní cesty na 
Kyjovské Slovácko, jimž jsou věnovány samostatné kapitoly, byla 
nejviditelnějším výstupem příprava společného projektu všech 4 partnerů 
pod názvem „Pořízení mobilního vybavení pro pořádání kulturních
a společenských akcí“. Jeho podstatou je pořízení sady mobilního vybavení 
u každého partnera, které budou v daném regionu využity a zapůjčovány 
pořadatelům pro jejich nekomerčně zaměřené akce. Během podzimu byla 



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

18

ve spolupráci všech partnerů připravena Žádost o dotaci z Programu rozvoje 
venkova ČR – Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, kde se 
Rozvojové partnerství ujalo role Koordinační MAS. Žádost bohužel nemohla 
být v listopadovém termínu kvůli jedné formální chybě přijata. Projekt je tak 
připraven se ucházet o získání dotace v příští Výzvě PRV. Třetí oblastí 

spolupráce je pak společný postup při 
sebeeva luac i  a  vzá jemné eva luace  
dosavadního průběhu real izace SPL
u jednotlivých partnerů. Na společné schůzce
3. prosince v Praze vznikl jednotný 
sebeevaluační dotazník, který budou MAS 
každoročně vyplňovat. Každá MAS pak externě 
vyhodnotí jednu partnerskou MAS, kdy jí na 
základě vyhodnocení dotazníku, cílů SPL, 
nastavení Fichí apod. může dát cennou „vnější“ 

zpětnou vazbu a radami a připomínkami tak přispěje k dalšímu zkvalitňování 
realizace SPL u jednotlivých partnerů.

Příspěvek Olomouckého kraje na činnost MAS 

Stejně jako loni se i v roce 2008 rozhodl Olomoucký kraj podpořit MAS na 
svém území jednorázovým příspěvkem ze svého rozpočtu ve výši
200.000,- Kč při zajištění 20% spolufinancování. Jelikož Rozvojovému 
partnerství Regionu Hranicko značnou část výdajů na provoz Kanceláře 
MAS hradí SZIF v rámci dotace z opatření IV.1.1. Místní akční skupina, 
rozhodla se MAS využít příspěvku pro zvýšení počtu a zvýšení kvality 
podaných Žádostí o dotaci v rámci Výzev č.1/2008 a č.1/2009 Programu 
LEADER „Měníme Hranicko“. Podpora spočívala v zajištění bezplatného 
poradenství při přípravě Žádostí zájemcům z řad členů MAS a členských 
obcí Mikroregionu Hranicko. Jelikož sama MAS nemůže kvůli střetu zájmu 
takovéto poradenství nabízet, dohodla se MAS na dodávce těchto služeb
s Hranickou rozvojovou agenturou a Mikroregionem Záhoran. 
Spolufinancování pak zajistila z vlastních prostředků. Poradenství pro 
přípravu Žádostí využilo v roce 2008 celkem 21 potenciálních žadatelů.    

Zástupci partnerských MAS
při společném setkání
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Studijní cesta na Kyjovské Slovácko

Rozvojové partnerství má zájem také na vzdělávání členů
a zainteresovaných osob z regionu a to například formou pořádání studijních 
cest. Ve dnech 26. a 27. září se členové MAS zúčastnili studijní cesty na 
území partnerské MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, která má bohaté 
zkušenosti s realizací projektů financovaných Evropskou unií i z národních 
zdrojů. Exkurze byla uspořádána v rámci projektu Mikroregionu Hranicko 
„Vzdělávání pro rozvoj regionu“ a Rozvojové partnerství se na ní 
organizačně spolupodílelo.
Cílem cesty byl sběr zkušeností a také seznámení se s již realizovanými 
projekty.  Projekty se v tomto regionu zaměřují především na místní tradice, 
různé kulturní, sportovní a společenské akce, 
ale také na investice v oblasti veřejné
a podnikatelské sféry. Účastníci měli možnost 
prohlédnout si nejen vinné sklípky, kde vinaři 
prezentovali různé metody výroby vína, ale 
podívali se i na zámek v Miloticích, kde je 
zřízeno Komunitní centrum či se svezli se na 
drezíně po Baťově dráze, která je turistickou 
atrakcí regionu. Zajímavé projekty se týkají 
také cyklistických či vinařských stezek. 
Zajímavá byla i návštěva farnosti v Žeravicích, která má zkušenosti
s dotacemi, díky nimž se podařilo například opravit místní kostel. 

Účast na projektu Klíčové faktory úspěchu místních akčních 
skupin

Rozvojové partnerství se v roce 2008 zapojilo do výzkumného projektu, 
který díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj realizovalo Centrum pro 
komunitní práci západní Čechy. 
Realizace projektu „Klíčové faktory úspěchu místních akčních skupin jako 
nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR“ byla zahájena v dubnu roku 
2007 a trvá do konce roku 2008.
Projekt byl zaměřen na venkovské oblasti, které se snaží o obnovu svého 
území pomocí metody LEADER. Jeho hlavním cílem bylo pilotní srovnání 
dopadů činnosti vybraných místních akčních skupin na území, ve kterých 
působí a vyhodnocení efektivnosti jejich aktivit.
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Pro případové studie bylo vybráno 6 MAS z Čech a Moravy, které se tak 
zapojily do realizace projektu. Při výběru byl kladen důraz na různorodost 
počtu obyvatel, velikosti území, ve kterých MAS působí nebo množství 
dosud realizovaných programů (LEADER ČR 2004 – 2006, LEADER+). 
Mimo Rozvojové partnerství se jednalo o místní akční skupiny Český Západ 
- Místní partnerství, Kyjovské Slovácko v pohybu, Pobeskydí, Posázaví
a Vltava.
Výsledkem projektu bylo vytvoření metodiky 
hodnocení efektivity činnosti MAS, která má odpovědět 
na  o tázky,  zda  MAS p ř i s tupu je  správně
k problémům, které na svém území zjistila, zda dobře 
komunikuje s partnery na svém území a pomáhá 
dalším podnikatelům, nestátním neziskovým 
organizacím a obcím v jejich rozvoji. Provedené pilotní 
vyhodnocení úspěšnosti aktivit šesti MAS tak
v budoucnu poslouží pro hodnocení efektivnosti 
činnosti MAS realizujících program LEADER v letech 
2007 – 2013, a tedy i pro hodnocení účelnosti 
vynakládaných veřejných finančních prostředků
v tomto období.
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