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Schůzka Výboru partnerství Regionu Hranicko 
5. února 2007 

 
 
místo setkání: Hranice (konferenční sál Hotelu Centrum v Hranicích) 

 

Přítomni: 

Ludmila Juráňová ( Juko Rouské) 

Dalibor Škoda (Nový dvůr s.r.o.) 

František Maršálek (ZD Partutovice) 

Jiří Čoček (soukromý zemědělec Střítež n.L.) 

Libor Vykopal (Obec Ústí) 

Miluše Stržínková (Obec Rouské) 

Libuše Sehnálková (Hostinec U Libora) 

Filip Konečný (TJ Sigma Hranice) 

Pavla Krbálková (Mikroregion Záhoran) 

 

Hosté:  

Jan Balek (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 

Žaneta Valová (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 

Miloslava Hrušková (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 

František Kopecký (externí pracovník Mikroregionu Hranicko) 

Roman Haken (CpKP střední Morava) 

 

Omluveni: 

Pavel Vývoda (Sportovní rybníky s.r.o.) 

Jana Černá (TJ Střítež n. Ludinou) 

Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec Klokočí) 

Veronika Polusová (Charita Hranice) 

 
Program: 

1) Příprava regionu Hranicko na program Leader 2007 – 2013  

2) Spolupráce Místních akčních skupin v Olomouckém kraji  

3) Projekt kulturní spolupráce pro dotační titul Olomouckého kraje „Podpora kulturních aktivit“ 

4) Plnění aktivit z Plánu činnosti Rozvojového partnerství na rok 2007  

5) Účetní uzávěrka 
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6) Různé 

 

1) Příprava regionu Hranicko na program Leader 2007 – 2013  

Pan Haken všechny přivítal v kongresovém sále Hotelu Centrum v Hranicích a předal slovo panu 

Balkovi. 

Pan Balek dle prezentace představil podmínky přípravy regionu Hranicko na program Leader 2007-

2013: 

- Pravidla vycházejí z Programu rozvoje venkova na léta 2007-2013 (zatím je známá prosincová 

verze roku 2006, která ještě není definitivní). Ten se skládá ze 4 os: 1/ Zlepšování 

konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 2/ Zlepšování životního prostředí a krajiny,  3/ 

Diverzifikace hospodářství a kvalita života na venkově, 4/ Leader. Konečná verze by měla být 

hotova do konce dubna 2007. 

- pro nás je prioritní osa 4, ze které bude financován místní dotační program Leader. Má tři 

kapitoly, ze kterých budeme moci financovat: A) Místní akční skupina (zabezpečena 

sekretariátem MR Hranicko, podíl využití celkové dotace max.18%), B) Strategie Leader pro 

2007-2013 – místní dotační program (podíl z celkové dotace min.72%) a C) Spolupráce 

s ostatními místními akčními skupinami (podíl celkové dotace 10%). 

- parametry pro úspěch ve programu Leader: kvalitně zpracovaný  Strategický plán Leader na 

léta 2007-2013, řádně vymezené území - území musí být ucelené  (mapa, hranice, souhlas 

starostů), dostatek lidských, finančních a hospodářských zdrojů na podporu realizace místního 

dotačního programu, který se opírá o leaderovskou strategii, partnerství mezi veřejným a 

soukromým sektorem v orgánech Rozvojového partnerství a také při přípravě Strategie 

Leader. 

- Ve strategii budou stanovena výběrová kritéria pro projekty.  Po udělení celkové dotace na 

místní dotační program bude úkolem MAS vyhlašování veřejných výzev ke sběru žádostí, 

příjem žádostí, evidence žádostí v Informačním systému, administrativní kontrola, kontrola 

přijatelnosti, výběr projektů (prostřednictvím výběrové komise), výkaznictví, monitoring, 

vedení složek projektů a uchovávání dokladů, osvěta, propagační akce, práce s veřejností. 

- termín přípravy Strategie Leader: červen 2007 (sběr Strategií se dá odhadovat v období květen 

– říjen 2007).  

 

Strategie Leader musí být v souladu s  Programem rozvoje venkova na léta 2007 – 2013 (dokument, 

který stanovuje oblasti financování rozvoje venkova z evropských fondů), proto byl prezentovány 

stručně jeho oblasti:  

Opatření osy I: 

•  Modernizace zemědělských podniků  

•  Investice do lesů  
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•  Přidávání hodnoty zem. Produktům  

•  Pozemkové úpravy 

•  Seskupení producentů  

•  Vzdělávání, poradenství,  

•  Činnost mladých zemědělců  

Opatření osy II: 

•   Agroenvironmentální opatření – postupy šetrné k ŽP  

•  Agroenvironmentální opatření – ošetřování travních porostů  

•  Neproduktivní investice – změna struktury krajiny  

•  Investice do lesů, obnova lesn. potenciálů, podpora společenských  

  funkcí lesa  

•  Protierozní ochrany  

•  Péče o krajinu  

•  Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie  

• Zalesňování zemědělské půdy  

Opatření osy III: 

•   Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

•  Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

•  Podpora cestovního ruchu 

•  Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby  

•  Ochrana a rozvoj dědictví venkova  

•  Vzdělávání  

 

J. Balek prezentoval potenciální inovace místního programu:  

- zapojení realizovaných sub-projektů projektu INNOREF:  STS (Udržitelný rozvoj služeb 

cestovního ruchu), PROAGRITOUR (Certifikace agroproduktů a služeb), BRIE (Regionální 

trh s biomasou), RECOVER (Revitalizace center obcí) 

- začlenit do realizace a přípravy dotačního programu Leader Regionální geografický 

informační systém regionu Hranicka (využít ho pro vyhodnocování programu).  

 

Návrh postupu programového výboru (programový výbor byl ustaven Rozvojovým partnerstvím jako 

poradní skupina pro přípravu Hranicka na program Leader a sešel se 22. ledna): 

Výbor partnerství souhlasil s pracovním návrhem priorit přípravy a doporučuje je podrobit další 

veřejné diskusi (tzn. vtáhnout i soukromý sektor – podnikatelé, zemědělci, spolky atd.). Návrh priorit 

je následující:  

1) Obnovitelné zdroje energie – žadatelé (pravděpodobní žadatelé: obce, zemědělci, podnikatelé) 
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2) Revitalizace obcí – naše výhoda je existence sub-projektu RECOVER, týká se místních 

komunikací, volnočasových areálů, revitalizace místních památek, podpora místních tradic, 

Revitalizace veřejných prostranství – žadatelé (pravděpodobní žadatelé: obce, zemědělci, 

podnikatelé) 

3) Rozvoj cestovního ruchu - Rozvoj služeb, Hipostezky, Cyklostezky, Zemědělské produkty – 

žadatelé (pravděpodobní žadatelé: obce, zemědělci, podnikatelé) 

 

Dále byl diskutován další postup přípravy: 

- k opatřením chceme vytvořit pracovní skupiny – každá obec by měla delegovat do každé 

pracovní skupiny 3 zástupce – zastupitel, podnikatel, spolek (předpoklad: 2 schůzky 

pracovních skupin) 

- je tvořena databáze projektových námětů: je nutno doplnit o podnikatele a neziskové 

organizace, jelikož obsahuje jen obce (na základě sebraných projektových námětů budou 

odvozena finanční struktura dotačního programu).  

- Zorganizovat burzu projektů – zejména k podpoře doplnění databáze projektových námětů. 

- Pozvat pí Ing. Arch. Matouškovou (Ministerstvo zemědělství) na valnou hromadu 1. března a 

prezentovat jí naše zkušenosti s programem Leader a způsob přípravy.  

- Pracovat na zavedení Geografického informačního systému (v celém regionu) - „inovace“ 

podpora realizace a vyhodnocování dopadů realizace programu Leader  

- Dokončit a rozjet systém certifikace místních produktů (Vysoká   

  škola logistiky – sub-projekt PROAGRITOUR)  

- Dokončit Územně energetickou koncepci, systém energetického managementu, konsorcium 

firem (Regionální energetické centrum - sub-projekt BRIE) 

- Využít metodiku práce s veřejnými prostranstvími ze sub-projektu RECOVER 

- Využít systém řízení cestovního ruchu, analýzu potenciálu (Město Hranice - sub-projekt STS) 

- samostatná schůzka sub-projektů, které budeme chtít zapojit do procesu přípravy (STS, 

PROAGRITOUR, RECOVER, BRIE, STRASSE), na schůzku programového výboru dorazil 

bohužel jen zástupce sub-projektu PROAGRITOUR.  

- zapojit do místní strategie databázi brownfields (nevyužívané objekty na Hranicku – sub-

projekt STRASSE)  

- pokračovat ve vzdělávacím programu jako součásti přípravy na místní dotační programu  

- rozběhnout propagační kampaň: je třeba do programu zapojit i další aktéry z Hranicka 

(zastupitelé obcí, instituce schopné realizovat projekty) 

 

Paní Stržínková uvedla, že námět Burza nápadu se ji moc líbí, jen je třeba k ní udělat masivní 

propagační kampaň (letáčky aj.), aby se to dostalo hlavně k podnikatelům a spolkům na Hranicku. 



 

 5 

Pan Haken uvedl, že je třeba rozlišovat burzu nápadů a burzu projektů a rozhodnout se co je pro nás 

prioritní. Na burzu nápadu, podle pana Hakena, přicházejí lidé, kteří mají nápad (know-how) a 

projektovou vizi a hledají partnery k realizaci, kdežto na burzu projektů přicházejí lidé s konkrétním 

projektem zpracovaným do určité fáze. Pan Balek uvedl, že z důvodu nedostatku času potřebujeme již 

konkrétní projektové záměry. Pan Škoda navrhnul, zaměřit se na obě témata, udělat internetovou 

burzu nápadů a projektů, která bude neanonymní, kde lidé uvedou jen kontakt a na tomto základě pak 

uspořádáme setkání těchto lidí.  

Pan Konečný poté uvedl, že kvůli konkurenceschopnosti projektových námětů, bychom si měli dát 

pozor se zveřejňováním naších námětů navenek. Pan Balek uvedl, že cílem burzy nápadů je doplnění 

databáze projektových námětů, kvůli dopracování a zamření strategie. Pan Škoda navrhnul oddělit 

sběr projektových námětů a burzu nápadu, kdy sběr námětů bude neveřejný a burza bude veřejná. 

Pan Konečný poté navrhnul, abychom na webu vyčlenili sekci, kde se lidé k této problematické 

mohou vyjádřit tzn. o co by měli v regionu zájem popřípadě zde zveřejnit svůj nápad. 

Bylo dohodnuto, že v rámci přípravy Hranicka na program Leader bude zorganizována burza projektů, 

jako nástroj pro doplnění regionální databáze. Burza nápadů může být zorganizována jako způsob 

iniciace spolupráce mezi různými organizacemi na Hranicku a měla by vést k vytváření větších 

integrovaných projektů. Prezentace projektů by měl být dobrovolná, pouze pro ty, kteří budou mít 

zájem svůj projekt představit dalším organizacím.  

Pan Konečný uvedl, že pro organizace je existenčním ukazatelem předfinancování projektu, navrhuje 

také vytvořit shrnutý formát strategie, aby členové Valné hromady RoPa nemuseli číst celý dokument. 

Pan Balek uvedl, že strategie musí být prezentována jako celek a bude se projednávat na červnové 

valné hromadě RoPa. 

Bylo dohodnuto, že informace o přípravě a o sběru projektových námětů bude rozeslána členům 

Rozvojového partnerství.  

 

2) Spolupráce Místních akčních skupin v Olomouckém kraji  

Pan Balek uvedl, že v Olomouckém kraji je zhruba dalších 19 místních akčních skupin (dále jen 

MAS), jejich setkání pořádá Ol. kraj. Tyto MASky se začali setkávat v druhé polovině roku 2006, 

skupina dostala označení Fórum Leader. Její první iniciativou byl iniciativa o získání finančních 

prostředků z Olomouckého kraje na financování provozu MAS.  

Paní Hrušková se zúčastnila schůzky setkání MAS dne 22.1. 2007 – tuto schůzku inicioval Spolek pro 

obnovu venkova, pod jehož křídly by měla skupina MASek působit.  Na schůzce byly probírány 

potřeby MASek (pře tím došlo k sesbírání potřeb), tento požadavek byl předán Olomouckému kraji.  

Rozvojové partnerství nahlásilo potřeby (zpracování Leaderovské strategie, administrativní náklady, 

propagační materiály atd.). Na schůzce byly, za přítomnosti pí Pruknerové – vedoucí odboru 

strategického rozvoje, projednány možnosti financování MASek Olomouckým kraje. Bylo řečeno, že 

Olomoucký kraj může uvolnit max. 4 mil. Kč. Tyto peníze by byly pouze na mzdy koodinátorů 
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MASek což by pro MAS RoPa znamenalo zaměstnat na ½ úvazku zaměstnance. Tato dotace by byla 

realizována přímo z rozpočtu Olomouckého kraje.  

RoPa se už před tím zapojila do projektu Centra pro komunitní plánování střední Morava (dále jen 

CpKP), které chtělo jedním projektem zastřešit financování několika MASek, což se na schůzce 

ukázalo, že nebylo reálné, jelikož získané peníze nelze dále přerozdělovat na další subjekty.  

 

3) Projekt kulturní spolupráce pro dotační titul Olomouckého kraje „Podpora kulturních 

aktivit“ 

Pan Kopecký sdělil členům výboru partnerství, že projekt s názvem CULTURE – Kulturní spolupráce 

v regionu Hranicko, který je zaměřen tímto směrem, kdy bude vytvořen fond, peněžní prostředky 

z tohoto fondu budou používány na pořádání kulturních a společenských akcí v regionu podávaný do 

Nadace ČEZ 15.11. 2006 nebyl úspěšný. 

Tento projekt bychom chtěli podat za Rozv.partnerství regionu Hranicko do Významných projektů Ol. 

kraje. Celé by to mělo stát na těchto aktivitách:  

1. Vytvoření kulturního fóra Rozvojového partnerství 

2. Založení grantového schématu pro poskytování dotací na kulturní, společenské a sportovní akce v 

regionu (dále jen akce) a pro udělování cen 

3. Propagace místního kulturního života (internetový portál, tištěný kalendář akcí, propagační brožura) 

4. Soutěže a workshopy pro žáky a studenty základních a středních škol 

5. Pilotní kulturní akce projektu CULTURE 

RoPa Regionu Hranicko schválilo podáním projektu CULTURE do významných projektů 

Olomouckého kraje. 

 

4) Plnění aktivit z Plánu činnosti Rozvojového partnerství na rok 2007 

Na Valné hromadě byl schválen plán činnosti Rozvojového partnerství: 

§ hledání a prezentace dotačních příležitostí ve spojení s EUROTEAMem regionu Hranicko 

§ podporovat spolupráci mezi členy v konkrétních projektech (zorganizovat setkání pro 

prezentaci činnosti členů a představení nápadů – burza nápadů) 

§ podpora při řešení vlastnických vztahů v konkrétních projektech 

§ Podporovat členy při realizaci Strategie rozvoje regionu Hranicko 

§ rozběhnout vzdělávací program pro členy ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko 

§ prezentace členů prostřednictvím webových stránek  

§ prosazování grantového programu na společenské, kulturní a sportovní aktivity v regionu 

Hranicko 

§ propagace programu Leader v regionu 

 



 

 7 

Poté pan Balek uvedl, že je plánováno rozesílání grantového kalendáře na členy Rozvojového 

partnerství. Co se týká podpory členů ve vzájemné spolupráci na projektech – mělo by být 

zabezpečeno možností zveřejnit svůj projektový námět na internetových stránkách a zorganizováním 

burzy námětů. Vzdělávací program byl rozběhnut prvním seminářem 26. a 27. ledna (na téma Příprava 

projektu), další pokračování se chystá ve dnech 23. - 24. března 2007, kdy proběhne seminář na téma 

řízení projektu. Prezentace členů prostřednictvím internetových stránek se posouvá na další polovinu 

roku, protože prioritou je momentálně příprava na program Leader. Grantový program regionu by měl 

být realizován prostřednictvím projektu CULTURE. Prezentace programu Leader v regionu je součástí 

plánu přípravy na využití programu Leader.  

Na Valné hromadě RoPa 5. března 2007 bude prezentována Výroční zpráva RoPa Regionu Hranicko 

za rok 2006. 

Pan Škoda podal návrh, že by se zástupce Mikroregionu Hranicko měl účastnit pravidelně schůzek 

Výboru partnerství.  

 
5) Účetní závěrka 

Paní Hrušková uvedla, že na konci roku 2006 členové inventarizační komise (Antonín Horní – 

předseda, Miloslava Hrušková a Jan Balek – členové) provedli řádnou inventarizaci majetku RoPa 

Regionu Hranicko. K 30.12.2006 byl zůstatek na účte 1957,75 Kč a v pokladně 854 Kč. 

Program Leader byl dokončen bez problémů, byla zpracována závěrečná zpráva k programu Leader 

2006 a odevzdána paní Prečanové na Zemědělskou agenturu a pozemkový úřad. Do konce února 

máme odevzdat ještě paní Pátkové na Min. zemědělství Formulář vyhodnocení programu Leader ČR 

2006. 

Paní Hrušková uvedla, že doposud nezaplatili čl. příspěvky: Dohnal Milan, Dostalík Jiří, Kavala 

Eduard, Šenk Jiří, Trna Jiří. Tito lidé byli obesláni upomínkou na konci roku.  

Členské příspěvky na rok 2007 byly schváleny Valnou hromadou RoPa 30.11.2006 ve výši: osoby 

s identifikačním číslem (IČ) 500 Kč/rok a osoby bez IČ 200 Kč/rok – členské příspěvky budou 

vybírány na Valné hromadě 5. března 2007, lze je také zaslat na účet RoPa u ČSOB 204060902/0300 

s variabilním symbolem – IČO organizace či rodné číslo u FO. 

 
6) Různé 

V tomto bodě nikdo nevystoupil. 

 
Pan Haken na závěr všem poděkoval a schůzku ukončil. 
 
 
Zapsala: Žaneta  Valová      
 
Ověřil: Filip Konečný (předseda obč. sdružení) 


