
Schůzka Výboru partnerství Regionu Hranicko 25. září 2006 
 
místo setkání: Hranice (malá zasedací místnost MěÚ) 
 
Přítomni: 
Dalibor Škoda (Nový dvůr s.r.o.) 
Filip Konečný (TJ Sigma Hranice) 
Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec Klokočí) 
Ludmila Juráková ( Juko Rouské) 
Veronika Polusová (Charita Hranice) 
Libor Vykopal (Obec Ústí) 
Pavel Vývoda (Sportovní rybníky s.r.o.) 
 
hosté:  
Jan Balek (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 
Žaneta Valová (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 
 
omluveni: 
Jiří Čoček (soukromý zemědělec Střítež n.L.) 
František Maršálek (ZD Partutovice) 
Miluše Stržínková (Obec Rouské) 
Libuše Sehnálková (Hostinec U Libora) 
Pavla Krbálková (Mikroregion Záhoran) 
Jana Černá (TJ Střítež n. Ludinou) 
 
Program: 

1/ Příprava na využití programu Leader v období 2007 – 2013  

2/ Vytištění propagačního letáku  

3/ Zájezd do MAS Český Západ, vzdělávací kurz pro členy RoPa 

4/ Koncepce přípravy Hranicka na programové období Evropské unie 2007 - 2013 

5/ Různé  

 
1) Příprava na využití programu Leader v období 2007-2013 

Pan Balek na základě powerpointové prezentace uvedl, že v dalším programovacím období Evropské 

unie 2007 – 2013 bude vybráno zhruba 65 místních akčních skupin, které získají finanční příspěvek na 

celé období. Podle odhadů se může jednat o částku cca 60 mil. Kč, tedy pro každý rok 10 mil. Kč. 

Proběhnout dvě výběrová řízení na výběr místních akčních skupin – v roce 2007 (srpen) a v roce 2009. 

Výběr bude opět probíhat na základě zpracované místní rozvojové strategie. (přílohou zápisu je 

powerpointová prezentace). Výhodou Rozvojového partnerství, že má zkušenosti s programem Leader 

z nynějšího roku (pouze 38 místních akčních skupin z ČR).  

Pro další postup bylo navrhnuto: 

- prohloubit mezinárodní spolupráci – MAS EUROLEADER (Itálie) 

- navázat mezinárodní spolupráci z jednou z MAS z nově přistupujících zemí (na mezinárodní 

konferenci programu Leader v Maďarsku v pol. listopadu 2006 – M. Hrušková). 



Pan Balek dále informoval o účasti na Národní konferenci rozvoje venkova v Teplé. Organizovala ji 

Národní observatoř venkova o.p.s. ve spolupráci Národní sítí rozvoje venkova (síť místních akčních 

skupin v České republice). Na konferenci, kromě prezentačních bodu, proběhla diskuse o podmínkách 

programu Leader na léta 2007 – 2013 a způsob organizace a zastupování národní sítě místních akčních 

skupin. Národní observatoř venkova je výkonným orgánem sítě MAS. Na konferenci došlo k částečné 

volbě zástupců do správní rady observatoře a byla ustavena pracovní skupina, která vydefinuje 

konkrétní náplň Národní sítě rozvoje venkova. Výbor partnerství se dohodl, že se případným vstupem 

do Národní sítě bude zabývat po vydefinování její konkrétní náplně. 

Pan Balek dále uvedl, že je třeba řešit, že členové Místní akční skupiny Rozvojové partnerství 

Regionu Hranicko (dále jen MAS) přestávají chodit na společné schůzky. Pan Konečný uvedl, že 

peníze u programu Leader byly rozděleny a nyní se nacházíme v období klidu. Je třeba najít něco, co 

by členy MAS motivovalo, aby se schůzek účastnili nebo něco, co členství v MAS zatraktivní. 

Pan Škoda uvedl, že více lidí na schůzkách bude tehdy až uspějeme v některém z dotačních titulů. 

V současné době MAS nabízí možnost zúčastnit se zájezdu a školení, je otázka, zda je toto pro někoho 

motivující. 

Pan Konečný poté uvedl, že mu na Hranicku chybí stmelující prvek, který by členy MAS přesvědčil o 

vzájemné spolupráci. 

Paní Juráňová uvedla, že velice důležitým prvkem, který může být pro některé motivující, je 

propagace. V rámci programu Leader 2006 byl podpořen projekt paní Juráňové s Juko Rouské -

Úprava stájí pro koně, ZOO koutek – o jejich projektu vyšel článek v místních novinách tyto 

informace se také objevily ve zprávách v místní televizi a rádiu. V současné době pociťuje paní 

Juráňová  zvýšený zájem zákazníků o jejich služby. 

Pan Balek uvedl, že je třeba si vytýčit, co by MAS měla dělat do budoucna. Uvedl, že kromě 

programu Leader se může MAS zaměřit také na další zdroje. 

Jan Balek navrhl: 

- prodiskutovat program činnosti na listopadovém školení Rozvojového partnerství, kde bude 

diskutováno o rozvojové strategii regionu 

- pokračovat dál ve vzdělávání svých členů 

- postupně se naučit využívat další zdroje na činnost MAS 

 

2) Vytištění propagačního letáku 

Pan Balek uvedl, že firma TOPART je ochotna dát Rozvojovému partnerství dar ve výši 6000 Kč. 

Tento dar může být použit na spolufinancování programu Leader.  

Poté si všichni prohlédli Darovací smlouvu mezi TopArtem a Rozvojovým partnerstvím Regionu 

Hranicko (dále jen RoPa) na částku 6 000 Kč. 

Bylo dohodnuto, že MR Hanicko vyjde Rozvojovému partnerství vstříc a leták vytiskne ze zdrojů 

projektu INNOREF.  



Slečna Valová všem rozdala předběžnou verzi letáku k připomínkování. Pan Škoda uvedl, že na 

pohlednici by měly být charakteristická místa z regionu (např. Partutovický mlýn, koně, cyklisti…). 

Jiné připomínky k letáku nebyly. Sl. Valová uvedla, že změny fotografií budou do letáku zapracovány 

a leták bude vytištěn v nákladu 3 000 ks. Pan Škoda také navrhl, aby část letáku bylo prodejných, 

jelikož uvnitř je pohlednice, což by mohlo být pro firmy atraktivní. 

 

 
3) Zájezd do MAS Český Západ, vzdělávací kurz pro členy RoPa 

Sl. Valová uvedla, že doposud je na zájezd přihlášeno 37 lidí, ještě jsou volná 3 místa, volná místa 

chceme proto nabídnou někomu z Krajského úřadu v Olomouci. Uvedla také, že v nejbližších dnech 

vytvoříme a rozešleme na účastníky zájezdu dopis s podrobnými informacemi týkajícími se zájezdu, 

proto si musíme ujasnit čas a místo odjezdu. Byl navržen a také schválen odjezd od supermarketu Lidl 

v Hranicích  v 8,00 hod.  

MR Hranicko má nestarosti zajištění organizace studijního zájezdu, což je zakotveno v dodatku ke 

Smlouvě o spolupráci mezi MR Hranicko a Rozv. Partnerstvím Reg. Hranicko. 

 

Pan Balek uvedl, že RoPa připravuje víkendové školení na 11.- 12. listopadu 2006 v Radíkově, kde se 

bude školit Udržitelný rozvoj, filosofie programu Leader, význam a přínosy mezisektorové 

spolupráce, Strategie rozvoje Regionu Hranicko na léta 2007-2013 a strategické řízení rozvoje regionu 

a Projektový cyklus – základy přípravy a řízení projektu. 

Školení chceme nabídnout kromě členů RoPa také starostům MR Hranicko. Pan Škoda navrhnul 

udělat si předběžný průzkum, kolik lidí by mělo o víkendové školení zájem.  

Přítomní se shodli na tom, že by si účastníci školení měli dát příspěvek na organizaci školení.  

 
4) Koncepce přípravy Hranicka na programové období Evropské unie 2007 – 2013 

Pan Balek uvedl, že připravujeme tzv. EUROTEAM, což je team lidí, kteří budou poskytovat servis a 

pomáhat obcím, podnikatelům, neziskovým organizacím a dalším subjektům s informacemi a 

žádostmi do dotačních titulů. 

Pan Balek uvedl, že se připravuje programovací období EU 2007-2013, ve kterém je pro ČR 

připraveno 773 mld. Kč, celkem se připravuje 24 operačních programů. Na Hranicku je řada 

projektových námětů, které mají vysoký potenciál pro financování ze strukturálních fondů již v letech 

2007-2008, nejsou ovšem zatím připraveny, proto vznikla myšlenka založit EUROTEAM, který by 

pomáhal žadatelům s jejich přípravou. Aktivity EUROTEAMu by byly soustředěny na mapování 

dotačních titulů, poskytování poradenství  na základě projektového námětu, přípravu projektů a 

asistenci při realizaci projektu. EUROTEAM by měl být samofinancován, počítáme s vytvořením 

rozvojového fondu, který by sloužil ke kumulaci peněz z přípravy žádostí. EUROTEAM má 2 cíle: 



maximálně využít fin. prostředky EU v oblasti veřejného i soukromého sektoru, vytvořit stabilní 

EUROTEAM jehož kapacita bude odpovídat regionální poptávce 

 
 
Usnesení: 
 
Výbor partnerství schvaluje Darovací smlouvu mezi Rozvojovým partnerstvím Regionu Hranicko a 

firmou TopArt (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

Výbor partnerství schvaluje dodatek ke Smlouvě o spolupráci mezi MR Hranicko a Rozvojovým 

partnerstvím Regionu Hranicko, kterým se rozšiřuje předmět činnosti Mikroregionu Hranicko o 

zajištění organizace studijního zájezdu a zajištění přípravy Rozvojového partnerství na program  

Leader 2007-2013 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0). 

 
 
Zapsala: Žaneta  Valová      
 
Ověřil: Filip Konečný (předseda obč. sdružení) 


