
 

 

Zápis z mimořádné schůzky rozvojového partnerství ze dne 

19.října 2005 
 
 
Zúčastnění: 

Miluše Stržínková /starostka obce Rouské/ 

Libor Vykopal /starosta obce Ústí/ 

Vladimír Jahn /ŘKF Hustopeče n/B/ 

Polusová Veronika /ředitelka Charity Hranice/ 

Maršálek František  / zástupce zemědělců  ZD Partutovice/ 

Antonín Horník /starosta obce Hustopeče n/B./ 

Jana Černá /TJ Střítež n/L/ 

Pavla Krbálková /manažerka MR Záhoran/ 

Zdeněk Štekl /sub-projektant, REC V.M./ 

Miroslav Baručák /sub-projektant, REC V.M./ 

Roman Haken /CpKP střední Morava/ 

Jan Balek /MR Hranicko/ 

Miloslava Caletková /MR Hranicko/ 

Jiří Daneš / CpKP střední Morava/ 

Engelbert Ruoss /TPM INNOREF/ 

 

Omluveni: 

Antonín Němec /ředitel ÚSP Skalička/ 

Petr Flajšar /ředitel SSOŠ Hranice/ 

Kolaříková Marie /senioři Všechovice / 

Michala Bláhová /místostarostka obce Horní Těšice/ 

Ing. Pavel Remeň /ředitel ÚP Hranice/ 

Jiří Leisser /Lázně Teplice n. B./ 

Tomáš Koláček /Pálenice a lihovar Střítež n/L/ 

 

 

 

 



 

 

Program: 

 
1) Přivítání Dr. Engelberta RUOSSE, předsedy výboru pro hospodářský rozvoj biosferických 

rezervací UNESCO, metodika a odborného poradce projektu INNOREF.  

2) Diskuse s panem RUOSSem o fungování rozvojového partnerství u nás a v zahraničí  

3) Diskuze nad strategií MR Hranicko 

  

 
1) Přivítání Dr. Engelberta RUOSSE, předsedy výboru pro hospodářský rozvoj 

biosferických rezervací UNESCO, metodika a odborného poradce projektu INNOREF.  

 

Pan Haken přivítal Dr. Ruosse,  a pro jeho orientaci ve složení  Rozvojového partnerství požádal 

všechny přítomné , ať se každý představí. Dále přečetl seznam členů RP a uvedl, kdo z RP vystoupil 

(pan Flajšar a pan Vahala - z časových důvodů). Pan Flajšar místo sebe navrhl pana Strnada, SSOŠ 

Hranice.  

 

 

2) Diskuse s panem RUOSSem o fungování rozvojového partnerství u nás a v zahraničí  

 

Dr. Ruoss stručně seznámil členy RP s postupu projektu INNOREF u partnerů v Řecku a v Itálii. 

Zdůraznil, že v budoucnu bude důležitý výsledek projektu, ne technické a finanční zprávy ani dílčí 

výsledky jednotlivých sub-projektů. Také uvedl, že RP spolu se starosty jednotlivých obcí je kostrou 

rozvoje regionu, v ČR funguje RP nejlépe ze všech regionů, v ostatních regionech jsou členy hlavně 

projektoví manažeři. Hlavně v Řecku pokud lidé nemají nařízeno stát se členy, tak se schůzek 

neúčastní. V Umbrii už pochopili význam RP a nyní stanovují členy. Ve Frulii měli aktivní RP, ale po 

výběru sub-projektů neví, co mají řešit. Ve všech regionech má RP 12-18 členů a schází se 1x za 2 

měsíce a mají vlastního moderátora. Pan Haken doplnil, že u nás se může RP v budoucnu 

přetransformovat na MAS (Místní Akční Skupina s právní subjektivitou – podmínka pro čerpání 

z programů LEADER+ a LEADER ČR) 

Dr.Ruoss uvedl příklad jak funguje LEADER+ v Rakousku, ukazuje se že spolupráce mezi 

podnikateli, neziskovými subjekty a obcemi je důležitá pro další rozvoj regionu. Největší problémy 

mají regiony s politikou/legislativou, jelikož partnerství nemá dost kompetencí. 

Proběhla diskuze na téma INNOREF, pan Jahn byl překvapen, že do projektu je zapojena Itálie a 

Řecko, myslel si že je to program pro země bývalého východního bloku. Pan Haken vysvětlil dotační 

titul INTERREG III C, systém partnerství mezi regiony EU a uvedl,že se jedná o ojedinělý projekt 



 

 

v rámci celé České republiky. Dr. Ruoss se pozastavoval nad tím, že na Hranicku působí více malých 

regionů, ale ocenil spolupráci MR Hranicko s MR Záhoran a MR Rozvodí. Pan Horník shrnul co 

znamená pro MR Hranicko zapojení se do projektu INNOREF. Starostové mají zodpovědnost zejména 

za předfinancování projektu, administrativní záležitosti řeší sekretariát. Vzhledem k tomu, že poslední 

peníze přijdou až v roce 2008, mezitím proběhnou volby, je důležité projekt vysvětlit i budoucím 

starostům a zastupitelům.  

 

3) Diskuze nad strategií MR Hranicko 

 

Tento bod byl z časových důvodů přesunut na další jednání RP. 

 

      4) Různé 

 

Pan Haken požádal přítomné členy, aby oslovili další potenciální členy Rozvojového partnerství - RP. 

RP je otevřené i nečlenským obcím, právě proto, že je zde úvaha o možnosti zapojit se do LEADERu. 

Také požádal členy RP, zda mají zájem zapojit se do některé pracovní skupiny k sub-projektu či stát se 

garantem sub-projektu, ať se obrátí na sekretariát, kde jim bude vše vysvětleno. 

Dr. Ruoss uvedl, že Hranicko zasílá včas audity i platby, problémy jsou na straně Řeků a Italů, proto 

dochází ke zpoždění plateb. Na české straně došlo k nedočerpání finančních prostředků, které byly 

určeny na sub-projekty (cca 120 000 euro) a tyto peníze mohou být použity na nový projekt, který by 

mohlo vymyslet RP. Např. prezentace mikroregionu, strategie rozvoje, představení výstupu projektu 

INNOREF, institucionální rozvoj RP atd. Projekt musí být v souladu s cíly INNOREFu, nemusí být 

vymyšlen hned, projekt INNOREF běží až do konce roku 2007. Nápady budou konzultovány se 

sekretariátem. Také se zmínil o riziku nevyčerpání peněz. Pokud se do konce roku 2005 nevyčerpá 

alespoň 65% z rozpočtu, který byl naplánován na toto období, bude JTS (platební orgán) krátit 

celkový rozpočet projektu INNOREF. Proto je nutné do konce roku vyčerpat co nejvíce přidělených 

prostředků. 

 

Pan Haken ukončil oficiální program, poděkoval všem za účast a popřál příjemný večer.  

 
Příští setkání RP se koná dne 23.11. v 16:00 hod v Ústí. 

 
Zapsala: 

Miloslava Caletková,  sekretariát MR Hranicko 

Ověřil:  

Roman Haken , CpKP střední Morava 


