
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKOREGION HRANICKO 
Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice 
 
Sekretariát DSO MR Hranicko 
nám. Míru 21 
753 66 Hustopeče nad Bečvou 

 

Zápis ze schůzky rozvojového partnerství ze dne 17.3.2005 
 

Zúčastnění: 

Antonín Němec (ÚSP Skalička) 

Michala Bláhová (místostarosta obce Horní Těšice) 

Robert Váhala (fa Váhala a spol.) 

Antonín Horník (starosta obce Hustopeče n/B) 

Jan Flocher (Úřad práce) 

Miluše Stržínková (starostka obce Rouské) 

Tomáš Koláček (Pálenice a lihovar, Střítež n/L) 

Petr Flajšar (SSOŠ Hranice) 

 

Program 

1. Úvod 

2. Představení projektu INNOREF 

3. Role partnerství 

4. Potenciál mikroregionu 

5. Náměty na sub-projekty 

6. Závěr 

 

1. Úvod 

Pan Horník přivítal všechny přítomné a řekl několik základních informací o projektu, jeho smyslu a 

významu pro region. Následovalo vzájemné představení všech účastníků, pracovníků sekretariátu.  

Pan Haken stručné uvedl proč je tu záměr na vytvoření partnerství a navrhl optimální složení 

partnerství ve výši max. 20 lidí.  

 

2. Představení projektu INNOREF 

Představení projektu INNOREF a mikroregionu Hranicko se ujal Jan Balek. Podal informace o historii 

vzniku mikroregionu, orgánech svazku, cílech projektu (udržet a zvýšit bohatství Hranicka, vybudovat 

hnací motor rozvoje, pozitivně ovlivnit budoucnost), prostředcích k dosahování těchto cílů 

(sekretariát, rozvojové partnerství, …), potřebě vytyčení vize pro budoucnost, harmonogramu 



projektu, očekávaných výsledcích, zaměření na trvale udržitelný rozvoj (vyvážený rozvoj oblastí 

ekonomické, sociální a environmentální), informace o sub-projektech. 

Prostor pro diskusi:  

Pan Váhala – Jak došlo ke vzniku partnerství právě s italskými a řeckými partnery? Pan Haken 

– přes burzu projektů  Interregu III C v Berlíně, kde se schází zájemci a inzerují projekty a hledají 

partnery.  

Pan Horník doplnil informaci o odpovědnosti všech obcí za financování a informaci o způsobu 

financování projektu (75 % z EU, 25 % národní zdroje – 12,5 % žádost o dotaci z MMR, 6,25 % 

žádost o dotaci z Olomouckého kraje, 6,25 % obce a realizátoři sub-projektů; způsob plateb z EU 

v půlročních zúčtovacích obdobích). 

Pan Haken - nejedná o úplně nový projekt, ale jde o úspěšnou repliku projektu realizovaného 

v jednom z regionů centrálního Švýcarska. Autor projektu ze Švýcarska pan Engelbert Ruoss je 

mezinárodním metodickým poradcem projektu INNOREF.  

Paní Stržínková - starostové chtějí finance na infrastrukturální projekty, měkké projekty jsou 

hůře pochopitelné a prosaditelné. Ale je potřeba chytit příležitost než bude pozdě.  

Pan  Flajšar - Kdo je v řídícím výboru? Pan Haken odpověděl, že pan Jiří Daneš (CpKP 

střední Morava), který stál u zrodu projektu a umí anglicky na potřebné úrovni. Rada mikroregionu o 

toto zastoupení požádala, protože nenašla vhodného kandidáta z DSO. Pan Balek vyzval přítomné, aby 

zapřemýšleli jestli neznají nějakého vhodného kandidáta na tuto pozici, který by byl z Hranicka.  

Pan Němec - Jak dochází k čerpání prostředků a jak se vytváří měkké projekty? – Pan Balek – 

půlroční zúčtovací období, audity – národní, mezinárodní, každý sub-projekt bude mít svého nositele, 

který bude povinován tou samou procedurou – půlroční zúčtování; mikroregion Hranicko nemůže být 

nositelem. 

Pan Flajšar – jak chcete do projektu zapojit podnikatele, když nemohou být nositeli? – Pan 

Haken – zapojením do projektového partnerství. Pan Balek – vytváření místních tradičních značek, 

řešení bioodpadu – možnosti zapojení soukromého sektoru. 

 

3. Role partnerství 

Pan Balek vysvětlil funkci rozvojového partnerství – propojení oddělených sektorů, vznik 

strategických integrovaných projektů, poradní skupina pro projekt INNOREF, poradní skupina pro 

valnou hromadu mikroregionu. Složení partnerství – zástupci podnikatelů, neziskové organizace, 

vzdělávací instituce, cestovní ruch, finanční sektor, školství.  

Výzva/pracovní úkol – napište co očekáváte od ostatních partnerů v partnerství – obecně i 

konkrétně.  

 

 

 



 

Výstupy – obecná očekávání:  

- regionální myšlení  

- poskytování informací ze svého oboru 

- vzájemná výměna know-how 

- zvýšení informovanosti o veškerých podnikatelských aktivitách v mikroregionu 

- od obcí – rozvoj cestovního ruchu, přispění k propagaci mikroregionu jako celku 

- snížení nezaměstnaností 

- dostatek potřebných profesí, zlepšení profesní struktury v regionu 

- ochotu aktivně spolupracovat 

- vytváření pracovních příležitostí pro handicapované, vznik chráněných dílen 

- nalezení společného tématu, které by zaujalo co nejširší okruh obyvatel 

- sport a volný čas 

- nevytváření vytvořeného 

 

Konkrétní očekávání: 

- od zemědělců – nové způsoby zemědělského hospodaření, nezatížení minulostí, zaměření na 

obnovitelné zdroje 

- od podnikatelů – zapojení, propagace mikroregionu způsobem značky, prostřednictvím 

produktů 

 

Pan Haken shrnul výše uvedené do základních bodů. Očekávání od partnerství: 

- myšlení v rámci mikroregionu 

- každý může poskytnout informace ze svého oboru 

- know-how 

- ochota aktivně spolupracovat 

- nalezení společných témat 

 

Systém schůzek: 

Pan Balek, Haken – místa setkávání: podle domluvy vždy na každé schůzce, termíny: jednou měsíčně, 

nejpozději čtrnáct dní před setkáním budou rozeslány pozvánky, členové: není to závazné, ale 

z hlediska efektivity práce by bylo dobré se scházet ve stejném složení.  

Příští schůzka se bude konat v Hranicích ve SSOŠ.  

 

Výzva/pracovní úkol zamyslet se nad složením partnerství, kdo by mohl být členem – typ struktury 

(instituce, skupina, …), konkrétní jméno, pozice. Výsledky – návrhy na další členy partnerství: 

 



cestovní ruch – dr. Strnad (Hranice) 

lázeňství 

sport, spolky 

strojírenství – ing. Stupárek (Olšovec strojírny) 

senioři – p. Kolaříková (Všechovice) 

církev – Vladimír Jahn (farář Hustopeče n/B) 

ekologie – vedoucí správy Zbrašovských aragonitových jeskyní, ing. Ryšavka (Hustopeče) 

mládež – zastupitelstvo mládeže OK, zjistit jestli je tam někdo z Hranicka, úkol pro paní Blahovou 

školství – dr. Langer (Hranice) 

finanční sektor – p. Šatánek 

 

Úkolem pracovníků sekretariátu je oslovit navržené kandidáty a probrat s nimi možnost zapojení do 

rozvojového partnerství. Zároveň budou využity úvodní semináře pro podnikatele, neziskové 

organizace a zemědělce k nabídce možnosti stát se členem partnerství dalším zájemcům. 

 

4. Potenciál mikroregionu 

Výzva/pracovní úkol: Napište v čem je podle vás potenciál mikroregionu – silné stránky a příležitosti. 

Silné stránky: 

- dostatečná síť škol  

- dobře vybavené lidské zdroje  

- tradice strojírenství 

- lázeňství  

- pohostinnost   

- zachovalé přírodní zdroje  

- hodně památek  

Příležitosti: 

- vybudovat systém celoživotního vzdělávání 

- podchycené aktivity lidí 

- příležitosti pro rozvoj turistiky 

- dlouhodobější pobyt turistů 

- vzorové návrhy podnikatelských záměrů – databáze 

- celoživotní vzdělávání 

- vytvoření sítě spolupráce 

 

Výsledky budou porovnány se SWOT analýzou a na příští schůzce budeme definovat vizi rozvoje 

mikroregionu.  

 



5. Náměty na sub-projekty 

Výzva/pracovní úkol: napište číslo projektu (viz materiály, které byly rozeslány předem), který Vás 

zaujal, případně dopište návrh, pokud se vám zdá, že tam něco chybí.  

Pan Haken doplnil informaci, že na každém sub-projektu budou vždy spolupracovat všechny čtyři 

partnerské regiony a budou si vyměňovat zkušenosti.  

 

6. Závěr 

Na závěr bylo rozhodnuto, že kdo z dnes přítomných bude mít zájem stát se členem rozvojového 

partnerství, přijde na příští schůzku. Pokud bude mít zájem, ale z nějakých důvodů nebude moci přijít, 

omluví se předem. Současně můžete popřemýšlet o lidech ze svého okolí, o kterých si myslíte, že by 

mohli mít zájem o členství v partnerství a mohli by mít pozitivní přínos pro spolupráci.  

Všem zúčastněným bude rozeslán zápis z dnešní schůzky a adresář přítomných.  

„Domácí úkol“ J - Co by pro vás jako partnery mohl dělat sekretariát DSO MR Hranicko?, co 

očekáváte na oplátku za členství v rozvojovém partnerství?  

 

Zapsala: Jitka Bucherová, DSO MR Hranicko 

Ověřil: Roman Haken, CpKP střední Morava 


