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Novinky z Rozvojového partnerství
Výzva č.1/2009 k předkládání Žádostí o dotaci vyhlášena
V pátek 6. března vyhlásilo Rozvojové partnerství Regionu Hranicko další výzvu (tentokrát pod číslem 1/2009) k podávání Žádostí
o dotaci v rámci Programu LEADER „Měníme
Hranicko“. Minimální objem dotací, které Rozvojové partnerství v této výzvě rozdělí je více
než 7 miliónů Kč, další dva milióny čekají v rezervě, která bude buď rozdělena už v této výzvě, nebo se ponechají do dalšího
podzimního kola. O dotace se mohou ucházet investiční projekty ze
4 oblastí: zemědělské a potravinářské produkty, lesnická infrastruktura, rozvoj cestovního ruchu a také oblast, o kterou byl v minulé výzvě největší zájem - spolkový život a sport. Žádosti lze předkládat přímo v sídle Rozvojového
partnerství až do posledního dubnového týdne, pak zasedne Výběrová komise, která projekty vyhodnotí a ty nejlepší doporučí k realizaci. Celý proces výběru vyvrcholí
zhruba v říjnu 2009, kdy po definitivním schválení dotací budou mít
úspěšní žadatelé 1 až 2 roky na to,
aby své projekty zrealizovali a
úspěšně ukončili. Bližší informace a aktuality
hledejte na webu www.regionhranicko.cz/leader.
Sada prezentačních materiálů k realizaci
SPL
Rozvojové partnerství koncem roku 2008 pro
propagaci principů LEADER, realizace SPL
„Měníme Hranicko“ a Programu LEADER
„Měníme Hranicko“
připravila sadu prezentačních materiálů a předmětů, které
se navzájem vhodně
doplňují a seznamují
zájemce s činností a
posláním sdružení.
Jedná se o barevný
skládací leták (náklad 3000 ks), velko-

plošný rolovací banner a prezentační složky,
poprvé se také tištěné podoby dočkala Výroční zpráva o realizaci SPL za rok 2008. Partnerům a hostům je určena sada propagačních
předmětů sestávající se z propisky, vizitkáře
a klíčenky.
Partnerství MAS Podejme si ruce ani na
podzim nezahálelo
Na základě dohody o meziregionální spolupráci uzavřené v roce 2007 mezi 4 místními

hu realizace SPL u jednotlivých partnerů. Na
společné schůzce 3.12.2008 v Praze vznikl
jednotný dotazník, který budou MAS každoročně vyplňovat, navzájem vyhodnocovat
a tím získávat cennou „vnější“ zpětnou vazbu.
To přispěje k dalšímu zkvalitňování realizace
SPL u jednotlivých partnerů.
Účast na projektu Klíčové faktory úspěchu
MAS
Rozvojové partnerství se v roce 2008 zapojilo
do výzkumného projektu „Klíčové faktory
úspěchu místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR“, který realizovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy od dubna 2007 do konce roku 2008.
Projekt byl zaměřen na venkovské oblasti, které se snaží o obnovu svého území pomocí metody LEADER. Cílem bylo pilotní srovnání dopadů činnosti vybraných MAS na území, ve
kterých působí a vyhodnocení efektivnosti jejich aktivit.

akčními skupinami v ČR: MAS Český Západ –
Místní partnerství, MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu, MAS Mikroregionu Frýdlantsko
a Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, se
také v druhé polovině roku 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, al
i podobnými zkušenostmi z průběhu realizace SPL.
Kromě přípravy společného projektu
všech 4 partnerů pod názvem „Pořízení
mobilního vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí“, který máme
v plánu podat v červnové výzvě Programu rozvoje venkova, byla hlavním tématem spolupráce společný postup při vzájemném hodnocení dosavadního průbě-

Pro případové studie bylo vybráno kromě Rozvojového partnerství dalších 5 MAS z Čech
a Moravy, při jejich výběru byl kladen důraz na
různorodost počtu obyvatel, velikosti území
nebo množství dosud
realizovaných programů LEADER. Výsledkem projektu bylo vytvoření metodiky hodnocení efektivity činnosti MAS, která má
odpovědět na otázky,
zda MAS přistupuje
správně k problémům,
které na svém území
zjistila, zda dobře komunikuje s partnery na svém území a pomáhá
dalším podnikatelům, NNO a obcím v jejich
rozvoji. Výsledky 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. Publikace je ke stažení na webu
www.cpkp.cz.

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, http://www.regionhranicko.cz
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Ptáme se čerstvě schválených příjemců
dotace z první výzvy Programu LEADER
„Měníme Hranicko“:
1. Co je výstupem, cílem Vašeho projektu, v čem vidíte jeho přínos?
2. S jakými těžkostmi jste se potýkali během přípravy projektu? Jak složitý se
Vám zdál celý proces?
Jiří Tvrdoň, starosta obce Dolní Těšice
1. Výstupem našeho projektu je obnova víceúčelové stavby pro široké spektrum uživatelů. Zrekonstruovaný objekt bude sloužit
především k hraní stolního tenisu, cvičení
pro ženy nebo děti a dalším sportovním účelům, budou zde probíhat kulturní a společenské akce, občané
zde mohou slavit svá
jubilea, v budově bude veřejně přístupný
internet, prostor zde
dostane spolková činnost i místo jednání našeho zastupitelstva.
Za největší přínos považujeme, že konečně
bude možné plné využití rekonstruované budovy dle představ občanů a obce a samozřejmě zachování budovy pro další generace.
2. Při přípravě projektu jsme se nesetkali
s žádnými výraznými těžkostmi, které by
nás odrazovaly od uskutečnění projektu.
Proces zajištění a přípravy projektu se nám
nezdál až tak složitý, jelikož jsme při přípravě využili služeb jedné z profesionálních
agentur.
Miluše Stržínková, starostka obce
Rouské
1. Za největší přínos projektu považujeme
dotvoření důstojné dominanty návsi jako
centra obce, která navíc vhodně doplní nedávno dokončenou
rekonstrukci obecního úřadu. Zajímavé
akce a možnosti přinese jistě i víceúčelovost prostranství,
na které je projekt od počátku postaven.
2. Těžkosti při přípravě? To se dá říci stručně: boj s nedostatkem času, pochybnosti občanů, rozpočet. Zajímavé podněty přinesly
připomínky veřejnosti v rámci komunitního
plánování. Proces přípravy, ale hodnotím
jako úměrný velikosti a významu projektu.
František Maršálek, předseda ZD
Partutovice
1. Cílem modernizace technologie
v dojírny v našem podniku je zlepšení podmínek dojení, měření množství nadojeného
mléka u každé dojnice, zavedení identifikace zvířat, sledování pohybové aktivity za
účelem vyhledávání říje a
okamžitá kontrola zdravotního stavu. Výsledkem projektu tedy bude výrazné
usnadnění zootechnické
práce, zlepšení well-fare
zvířat, projekt je rovně šetrný k životnímu prostředí
a povede ke zvýšení produktivity práce a nárůstu
přidané hodnoty. Náš projekt, na rozdíl od
jiných podpořených projektů, je jednoznačně projekt "zemědělský", tedy pro rozvoj
venkova dle nás nejdůležitější. Fungující,
moderní a k životnímu prostředí šetrná zemědělská výroba na vesnici patří a je dle mého názoru prvořadou podmínkou spokojeného života na venkově.
2. Sama příprava projektu nebyla složitá,
především kvůli tomu, že zemědělský podnikatel bez snahy o získání různých dotací
ani v dnešní době nemůže dlouhodobě fungovat. Setkáváme se běžně s tím, že administrativa, která je pro získání dotací potřePokračování na str. 3 >>
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Semináře pro žadatele, příjemce i veřejnost
Rozvojové partnerství se začíná v poslední době soustřeďovat též na pořádání různých vzdělávacích seminářů. Přímo k realizaci Programu LEADER
„Měníme Hranicko“ se
vázaly dva semináře.
12. února se v kanceláři
MAS sešli před spuštěním realizace svých projektů čerstvě schválení
příjemci dotace z loňské
Informační seminář pro žadatele
proběhl 17.3.2009 výzvy. Obrazně na začátku cesty stálo pro změnu 25 zájemců, kteří se dostavili 17. března na Informační seminář pro žadatele o dotace v aktuálně vyhlášené výzvě. Po skončení semináře byli pracovníci MAS k dispozici zájemcům o individuální konzultace.
Zajímavou nabídku z oblasti vzdělávání pak využilo
Rozvojové partnerství v zimních měsících letošního
roku. Spolu s CpKP Střední Morava zorganizovalo
dva vzdělávací semináře v rámci projektu „Cesta za
informacemi pro Moravu“. 29. ledna 2009 se tak
v Hranicích sešlo 18 zájemců na semináři pod názvem Převažovali úspěšní příjemci dotací z první výzvy Programu LEADER, kteří tak mohou nabytých
znalostí využít při realizaci chystaných projektů. 10.
března 2009 pak proběhlo další vzdělávací odpoledne, tentokrát na téma jak úspěšně prezentovat své
aktivity v médiích, představily se různé techniky zapojování veřejnosti či umění facilitace. Také tyto doved-

Máme za sebou první kolo
Programu LEADER,
11 projektů začíná
s realizací

číslo 06 / duben 2009
nosti ocení potenciální žadatelé i příjemci dotací
z Programu LEADER, kteří tak vylepší publicitu
svých projektů či zkvalitní proces zapojování veřejnosti při přípravě Žádostí.
Rozvojové partnerství má zastoupení v orgánech Národní sítě MAS
Hned ve dvou kontrolních výborech má od roku 2009
zastoupení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Na ustavujícím setkání Krajského sdružení Národní sítě MAS 18.12.2008 v Olomouci se kromě vedení této rodící se platformy a nominace zástupců do
komisí a výborů Olomouckého kraje zformoval též
kontrolní výbor Krajského sdružení, do kterého byl
zvolen Manažer Rozvojového partnerství František
Kopecký.
Ještě významnější je pak výsledek volební Valné hromady NS MAS, která proběhla 11. března 2009 v Zábřehu na Moravě. Zde byla do kontrolního výboru
Národní sítě MAS zvolena finanční manažerka MAS
Gabriela Olivová. Rozvojové partnerství se tak
stále více aktivně zapojuje do činnosti Národní
sítě MAS, což se bude
pozitivně promítat do kvalitního průběhu realizace
SPL „Měníme Hranicko“.
Valná hromada NS MAS v Zábřehu volila
nové vedení

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

V červnu přijatí noví pracovníci MAS, Mgr. František
Kopecký na pozici Manažer MAS a Gabriela Olivová,
DiS. na pozici Finanční manažerka MAS, se ihned
po zapracování pustili do přípravy vyhlášení první výzvy. S ohledem na nižší přiznanou alokaci pro rok
2008 se MAS rozhodla omezit počet fichí pro tuto
výzvu z plánovaných šesti na čtyři. Dne 25. července
2008 tak byla vyhlášena Výzva č.1/2008 pro předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER „Měníme
Hranicko“ s celkovou alokací 6 939 100 Kč pro následující 4 Fiche: č.1 Rozvoj zemědělských podniků, č.4
Lesnická technika, č.5 Veřejná prostranství a č.6
Spolkový život a sport. Uzávěrka sběru Žádostí pak
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.

děla žadatele všemi úskalími přípravy Žádosti o dotaci. Dále byl poradními skupinami a managementem
MAS připraven a zveřejněn Metodický pokyn pro hodnocení projektů, který žadatelům i Výběrové komisi
MAS podrobně přibližoval obsah a míry naplnění jednotlivých preferenčních kritérií. Oba manažeři během trvání Výzvy poskytli
množství telefonických a
emailových a celkem 27 osobních konzultací. Pro zájemce
byl také dne 5. srpna uspořádán v Hranicích Informační seminář pro žadatele, kterého
se zúčastnilo celkem 16 zájemců. Koncem září se v
Kanceláři MAS sešlo nakonec
celkem 26 žádostí s celkovou
částkou požadovaných dotací
Finanční manažerka MAS
15.434.525,- Kč. Jak vidno,
Gabriela Olivová a přijaté žádosti
došlo k více jak dvojnásobnému převisu oproti částce, kterou mohla MAS v této
Výzvě rozdělit. Po uzávěrce Výzvy pak ihned započala třístupňová kontrola podaných Žádostí. Hned
při podání to byla kontrola úplnosti, běhěm níž byl vyřazen jeden žadatel, který ani v opravné lhůtě nedodal potřebnou povinnou přílohu. Poté následovaly administrativní kontrola a tzv. kontrola přijatelnosti, jimiž po prověření správného a úplného obsahu žádosti i příloh prošlo všech 25 žadatelů bez výhrad.

Sběr žádostí

Výběr projektů

Vyhlášení výzvy doprovázela intenzivní informační
kampaň, včetně zveřejnění výzvy na úředních
deskách všech obcí regionu. Centrem informací se
od počátku staly webové stránky Rozvojového partnerství na adrese www.regionhranicko.cz, kde bylo
možno nalézt a stáhnout veškeré potřebné dokumenty. Management MAS rovněž připravil téměř padesátistránkovou Příručku pro žadatele, která prová-

V této fázi vstoupila do administrativního procesu
Výběrová komise MAS. Po jejím zasedání dne 30.
září 2008 následovalo Veřejné slyšení žadatelů, na
němž žadatelé 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.

Podzim roku 2008 byl v Rozvojovém partnerství
Regionu Hranicko ve znamení administrace prémiérové Výzvy k podávání Žádostí o dotaci v rámci
Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Tento několikaměsíční proces byl před několika týdny úspěšně
završen definitivním schválením námi doporučených Žádostí.
Zahájení realizace SPL

Společný informační bulletin Rozvojového partnerství Regionu Hranicko, Mikroregionu Hranicko a Hranické rozvojové agentury
Opírali se přitom o Metodický pokyn a také o informace z předcházejícího školení členů komise. 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 pak na své
schůzce 9.10. navrhované pořadí 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.

Přehled Žádostí o dotaci ve Výzvě č. 1/2008 Programu LEADER “Měníme Hranicko”
Číslo Fiche
Fiche č.1
Rozvoj zemědělských
podniků
Fiche č.4
Lesnická technika

Fiche č.5
Veřejná prostranství

Fiche č.6
Spolkový život a sport

Název žadatele

Název projektu

Rozpočet
v Kč

Dotace
v Kč

2 684 640

1 000 000

ZD Partutovice

Modernizace technologie dojírny

Obec Teplice n.B.

Nákup techniky pro údržbu lesů v Teplicích n.B.

761 375

380 687

Arnošt Hradil

Ze smetí cenná surovina

1 606 500

700 000

Obec Opatovice

Úprava veřejné zeleně v Opatovicích

585 000

468 000

Obec Ústí

Úprava veřejného prostranství v okolí kostela

588 483

470 786

Obec Rouské
Dechová hudba
Hustopeče n.B.

1 015 000

800 000

Obec Dolní Těšice

Úprava návsi obce Rouské I. etapa
Přestavba bývalé kotelny v budově kulturního
domu na multifunkční zkušebnu pro hudební spolky
Ať se máme kde scházet
aneb víceúčelový dům

Obec Klokočí

Kulturně společenské centrum obce Klokočí

245 200

190 400

Obec Horní Újezd

Vybudování zázemí sportovního areálu

838 789

671 031

Obec Skalička

Infrastruktura pro spolkový život
a sport ve Skaličce
Celkově Výzva č.1/2008:

Dne 20. října 2008 byly veškeré hodnocené Žádosti
předány s výsledným pořadím na Regionálním
odboru SZIF k zaregistrování. Během podzimu pak
na základě administrativních kontrol došlo
u doporučených Žádostí k odstranění drobných
nedostatků. Za velký úspěch pak můžeme
považovat definitivní schválení námi doporučených
Žádostí o dotaci, které bylo zveřejněno na webových
stránkách SZIF dne 26. února 2009. 11 úspěšných
žadatelů tak po podpisu Dohody o poskytnutí dotace
může konečně po více jak půl roce čekání zahájit
realizaci svých projektů. Své záměry Vám
představují v anketě na jiném místě tohoto
zpravodaje.

S E R I Á L
Členové MAS se představují
Penzion Ostravanka
Penzion Ostravanka, jakožto podnikatelský subjekt
v cestovním ruchu, je členem Rozvojového partnerství od roku 2007. Majitelkou penzionu je Blanka
Hlaváčková, která taktéž zastupuje subjekt v MAS.
Aktivně se podílí na většině aktivit MAS, byla zapojena do přípravy SPL „Měníme Hranicko“ a i nyní se aktivně podílí na realizaci SPL, ať už
jako členka poradní skupiny
Cestovní ruch nebo členka
Výběrové komise MAS. Své aktivity vyvíjí penzion taktéž ve
Sdružení cestovního ruchu Střední Morava.
Penzion Ostravanka v Lázních
Teplice nad Bečvou byl vystavěn
ve třicátých letech minulého století
manželi Jaroslavou a Josefem
Hlaváčkovými. Majitelé provozovali ubytování letních hostů, mj. zde pobýval i skladatel Ilja Hurník, spisovatel V.Martínek aj. Bohužel i zde
zasáhla vyšší moc tehdejší doby a majitelé museli
v padesátých letech dům nedobrovolně opustit.
Přes 40 let zůstal dům v majetku státu, naštěstí
téměř stále obydlen a lehce udržován, čímž nedošlo

354 773
1 498 750

1 666 657
11 845 167

283 818
1 199 000

775 378
6 939 100

ba, je stejná, jestli žádáme o deset tisíc korun nebo o deset milionů.
Jiří Havránek, pověřený zastupitel obce
úřadu Teplice n. B.

Veřejné slyšení žadatelů

Martin Polák - Pořízení lesnické techniky, Obec
Partutovice - Veřejné prostranství v oblasti
autobusové točny v obci Partutovice, Obec
Všechovice - Zelené Všechovice, Obec
Provodovice - Obnova stávajících ploch
sousedících s výletištěm v Provodovicích, Obec
Zámrsky - Veřejná prostranství v obci Zámrsky,
Český svaz žen - Dílna řemesel, Obec Býškovice Nevybrané Nové hřiště v požární nádrži, o.s. Centrum
aktivního odpočinku - Jezdecká stáj JUKO projekty B a b i č č i n d v o r e č e k , O b č a n s k é s d r u ž e n í
o.s.Californie - Multifunkční místnost k rozvoji těla i
ducha, Klub seniorů Rouské - Víceúčelové
seniorské centrum, TJ Sokol Velká - Hřiště pro 21.
století, Obec Malhotice - Venkovní areál
provolnočasové aktivity, Obec Rakov - Obnova
obecních budov pro spolkové aktivity, TJ Tatran
Všechovice - Modernizace tribuny, šaten
a sociálního zařízení – I. etapa

Vyřazené Golf Club Radíkov - Zavlažovací systém areálu
projekty Golf Club Radíkov

Po přesunu alokací došlo k následujícímu rozdělení
prostředků ve Výzvě č. 1/2008:
Skutečnost v % Skutečnost v Kč
Fiche
14,4
1 000 000
č.1 Rozvoj zemědělských podniků
15,6
1 080 687
č.4 Lesnická technika
25,1
1 738 786
č.5 Veřejná prostranství
45,0
3 119 627
č.6 Spolkový život a sport
100
6 939 100
CELKEM

Období po registraci Žádostí
Pracovníci MAS v říjnu osobně navštívili místa
realizace doporučených projektů, aby se přesvědčili
o pravdivosti údajů uvedených v Žádostech. Na
několika setkáních orgánů MAS pak došlo ke
zhodnocení průběhu Výzvy, byly zde rozebrány
úspěchy i nedostatky celého procesu a navržena
vylepšení a zpřesnění některých procesů
a dokumentů. Z vyhlášeného připomínkovacího
řízení vzešla sada návrhů, které pak byly projednány
na dvou prosincových setkáních Programového
výboru. Aktualizované znění SPL, statutů a Fiche č.6
schválila Valná hromada dne 22.12. 2008, čímž byl
završen celý cyklus administrativního procesu tak,
aby mohl hned v březnu 2009 vypuknout už
s nabytými zkušenostmi a vylepšenými postupy
nanovo.
k jeho úplné devastaci. Od devadesátých let se staronoví majitelé snaží navázat na původní rodinnou
tradici a od r. 1997 zde provozují ubytovací služby
pro lázeňské hosty téměř celoročně. Postupným zvelebováním se snaží dosahovat vyšší úrovně ubytování pro klienty různého typu – od rodin s dětmi až po
seniory, především tedy soukromé rekreační či lázeňské pobyty. Současná klientela však požaduje
stále vyšší komfort služeb, a tak práce na zvyšování
kvality ubytování neubývá. Penzion by rád poskytoval ve všech pokojích dnes již standardní ubytování
s vlastní sprchou a WC.
Penzion Ostravanka má výhodnou polohu, proto je
dobrým východiskem pro vycházky
ať již do města, na plovárnu, do lázní či do přírody. Hosté mohou tedy
využít lázeňské procedury, navštívit
Aragonitové jeskyně, Hranickou propast, krásy města Hranic, plovárnu,
tenisový kurt přímo v obci či u řeky.
Krásným zážitkem jsou pěší túry
Mariánským údolím, k Valšovickým
jezírkům naučnou stezkou či celodenní výlet na hrad Helfštýn.
Více informací na www.ostravanka.penzion.com
Golf Club Radíkov
Golf Club Radíkov je zakládajícím členem
Rozvojového partnerství a po celou dobu patříme
k aktivním členům. Dokladem toho je i členství naše-

1. Cílem projektu je pořízení nové techniky
(traktoru s příslušenstvím) pro údržbu lesů,
luk a lesních cest. Obec Teplice nad
Bečvou vlastní cca 65
ha lesů zvláštního určení, které se nachází
v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých minerálních vod a národní přírodní rezervace. Lesy
jsou určeny k rekreaci a terénní léčbě.
Nová technika umožní provádění lesních
prací vlastními silami, navíc bude projektem vytvořeno 1 pracovní místo.
2. Administrativně se nám zdálo zpracování žádosti poměrně složité naštěstí pro nás
s dobrým koncem.
Libor Vykopal, starosta obce Ústí
1. Při realizaci našeho projektu bude upraveno prostranství kolem kostela sv.Petra a
Pavla, který je dominantou naší obce.
Jedná se o vydláždění chodníků, výsadbu
zeleně a osazení mobiliáře.
2. Veškerý proces kolem získání všech dotací je zbytečně složitý, byrokratický, zdlouhavý, unavující a hlavně nespravedlivý.
Snad se obce dočkají ve svých rozpočtech
úplně jiných příjmů a jejich zastupitelstva si
samy rozhodnou, jak budou obec spravovat a do čeho budou investovat.
Radek Vacula, člen Dechové hudby
Hustopeče n.B.
1. Za největší přínos přestavby bývalé kotelny na novou hudební zkušebnu považujeme ten fakt, že hudebníci, zpěváci, schola, ženské kluby, staří páni a jiné zájmové
skupiny budou mít důstojnou místnost k naplnění svých aktivit a programů.
2. Rozvinuté věty v pravidlech, stati, názvy
jako fiche apod. nic neříkající žadateli.
Odvádějí pozornost od vlastního cíle, kterým je stavební projekt, rozpočet a jednoduchý záměr. Žadatel
jej musí složitě přetvořit do frází. Slyšel
j s e m n á z o r hodnocení v rozhlase: 300 stran vět, 14
stran projektové a rozpočtové dokumentace. Jsou pak ty peníze
vlastně přínosem? Duševním určitě ne.
Petra Kočnarová, starostka obce
Skalička
1. Cílem našeho projektu je dokončení vybudování sportovně – kulturního areálu
v naší obci spojené se stavební obnovou
a pořízení vybavení pro tento areál.
Největší přínos vidím v tom, že tento obnovený areál bude sloužit širokému spektru
uživatelů od těch nejmenších až po neomezenou horní hranici občanů naší obce
ale i široké veřejnosti.
A v čem je náš projekt
jiný než ostatní?
Podařilo se nám vytvořit v rámci projektu nové pracovní místo
na pozici správce areálu, a i když veškeré
náklady spojené s tímto pracovním místem
hradí obec bez jakékoliv dotace, velice si
toho vážím.
2. Během přípravy projektu jsem neshledala, že bychom se spolu se zpracovatelem
žádosti potýkali s nějakými těžkostmi. Byli
jsme na vyhlášení výzvy připraveni, jen bylo potřeba doladit nějaké detaily ohledně
Pokračování na str. 4 >>

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, http://www.regionhranicko.cz
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zpravodaj REGION
stavebního povolení a ujasnit si spolu
s MAS jestli má stavební povolení znít na
opravu nebo rekonstrukci a obnovu. Vše
jsme si vysvětlili a ujasnili.
Oldřich Šnajdárek, starosta obce
Klokočí
1. Náš projekt „Obnova knihovny na kulturně-společenské centrum“ zapojil značnou
část veřejnosti do diskuse, jak oživit spolkový život v Klokočí, dále
se zabývá obnovou
a rozšířením aktivit naší knihovny, která letos
oslaví 90. let od svého
založení. Po realizaci
projektu bude knihovna sloužit jako centrum pro kulturu, zábavu, kondiční cvičení
a další aktivity menšího rozsahu, na které
naše obec neměla dosud vhodné prostory.
2. Vzhledem k tomu, že jsme se nikdy předtím o dotace z programu Leader neucházeli, požádali jsme o pomoc externího zpracovatele, který nám s žádostí pomohl až do jejího podání. Větší obavy máme z administrativy po realizaci projektu, abychom obhájili žádost o proplacení a následný pětiletý
monitoring. Věříme, že to s pomocí zázemí
MAS zvládneme.
Arnošt Hradil, lesní hospodář,
Provodovice
1. Cílem projektu je pořízení soupravy traktoru s lesní nástavbou a štěpkovače. Tato
souprava umožní zlepšit péči o lesy a nabídnout občanům možnost likvidace dřevního odpadu vhodného pro štěpkování a posílení regionálního trhu s biomasou. Využití
štěpky je široké: energetické účely, mulčování, doplněk kompostování, podklad dětských hříšť atd.
2. Projekt jsem si nechal externě zpracovat, se zpracovatelem tak řeším případné problémy kolem projektu, komunikuju ale i s Rozvojovým partnerstvím.
Alena Veličková, starsotka obce Horní
Újezd
1. Náš podpořený projekt nese název "vybudování zázemí sportovního areálu" a cilem je zkvalitnění a vybudování objektů skladů pro movitý majetek a vybavení pro
sportovní a volnočasové aktivity všech spolků, které jsou v naší obci dosti akční.
2. Na podání žádosti jsme byli dosti připravení, protože se realizuje v rámci schváleného strategického plánu rozvoje obce
Horní Újezd. Máme
dobrou spolupráci s veřejností i s tělovýchovnou jednou Sokol, která se aktivně do přípravy projektu zapojila.
|Proces se nám nezdál
být až tak složitý, jen nám vadí dlouhé období od schválení žádosti do podpisu smlouvy,stále ji nemáme podepsanou.
Antonín Tomeček, starosta obce
Opatovice
1. Projekt „Úprava veřejné zeleně
v Opatovicích“ vznikl na základě
požadavků občanů, které byly uplatněny
v předchozích anketách. Cílem úpravy je
částečně nahradit jehličnaté dřeviny
původními listnatými
dřevinami a vytvořit
několik okrasných
záhonů. Obec tak
navazuje na již
provedené úpravy
veřejných prostranství,
které jistě zlepší životní
prostředí v naší obci.
2. Stručně shrnuto - někteří občané tuto
úpravu podporují a někteří k ní mají
výhrady. Vyhovět všem, však nikdy není
možné.
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ho zástupce Jaroslava Jiříčka ve Výběrové komisi
MAS. Jsme rádi, že od zahájení činnosti se spolupodílíme na rozvoji regionu a areál je využíván také k akcím, které s rozvojem regionu souvisí.
Golfový areál se nachází 8 km severozápadním směrem od Hranic
za obcí Radíkov. Je dobře přístupný dopravními prostředky a
leží na velmi frekventované cyklistické stezce.Golf Club zahájil
svou činnost v tomto přírodním
areálu v roce 2002. Do České golfové federace byl klub přijat 1.
března 2003. V roce 2003 byla postavena klubovna, která slouží
nejen jako zázemní členům klubu, ale i příchozím, kteří se zde mohou občerstvit.
Z programu LEADER ČR jsme v roce 2006 získali dotaci na vybudování parkoviště a části vnitřního vybavení klubovny. I v letošním roce bude pokračovat budování zázemí pro členy klubu. K jeho výraznému
zlepšení přispěje výstavba nového sociálního zařízení. Zakoupením nového traktoru a přídavného zařízení se zlepšila kvalita povrchu hřiště.
Devítijamkové hřiště, dosud bez greenů, je zbudováno v nadmořské výšce 520 – 560 m nad mořem.
Svou celkovou délkou 5200 m (18 jamek) je nenásilně zakomponováno do původní krajiny. Její členitost, rybníček i sklonové poměry jsou zárukou pestré
hry. Zvláště návštěvníky z jiných regionů je ceněn pohled na panorama Beskyd, Hostýnských vrchů
a Kelečského Javorníku. Výjimečně při vynikající vidi-

číslo 06 / duben 2009
telnosti, především je-li zasněžený, bývá vidět i vrcholek Pradědu. V současné době již golf není označován za sport výjimečný, finančně přístupný jen pro
určitý okruh lidí. Dokladem toho je velký zájem a nárůst počtu členů klubu. S 235 členy patří GC Radíkov k nejpočetnějším sportovním organizacím v regionu
Hranicko. Se snahou zpřístupnit golf
širokému okruhu zájemců zahajuje vedení klubu v letošním roce spolupráci
se základními školami z Hranic. K další popularizaci tohoto sportu již několik let významně přispívá zapojení klubu do celostátní akce „Dny otevřených dveří“, na nichž se všichni mohou blíže seznámit s technikou golfovéhry. V minulém roce této možnosti využilo 600 návštěvníků. V tom letošním se tato akce uskuteční
6. června. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Klub žije také bohatým sportovním životem.
Družstvo mužů se zúčastňuje III. ligové soutěže oblast „Východ B“. Úspěchy zaznamenali mezi jednotlivci na různých turnajích hráči v kategorii mužů i seniorů. V Moravském poháru žáků se na celkovém velmi pěkném 8. místě umístil jeden z našich dětských
členů. Pro letošní rok bude sestaveno celé žákovské
družstvo, které bude klub reprezentovat na turnajích
pro mládež. GC Radíkov pořádá pravidelné měsíční
turnaje, zřejmě jediné na Moravě a snad i v Česku,
kterých se mohou zúčastnit i příchozí hráči bez karty
golfové způsobilosti.
Více informací na www.golf-radikov.cz

Představujeme partnerské Místní akční skupiny, 2. díl
MAS Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF)
MAS vznikla v roce 2004 a navázala na dosavadní
aktivity mikroregionu, menších svazků obcí, jednotlivých obcí, neziskových organizací a podnikatelů
v oblasti rozvoje Frýdlantska.
Členové mohou uplatnit své
zkušenosti s řízením projektů, včetně mezinárodních
(Phare). Mezi členy převažují
soukromé subjekty a fyzické
osoby. MAS Mikroregionu
Frýdlantsko působí na celém
území Frýdlantského výběžku, jehož 18 obcí vytvořilo svazek obcí – mikroregion.
Frýdlantsko leží na křižovatce
středověkých obchodních
cest, je bohaté na historické
a kulturní památky od prehistorie až po novou dobu.
Přírodní i kulturní dědictví představuje významný
potenciál mikroregionu pro rozvoj agroturistiky.
Území MAS tvoří uzavřenou část Libereckého kraje,
ohraničenou ze tří stran státní hranicí s Polskem
a oddělenou od vnitrozemí
České republiky hřebenem
Jizerských hor. Frýdlantsko se
svažuje od jihovýchodu k severozápadu a otvírá se do Lužické nížiny. Do roku 1945 byla
celá oblast Horní Lužice osídlena převážně německým obyvatelstvem, což dokumentuje
shodná typologie lidové architektury (hrázděný podstávkový
dům) ve všech třech částech
dnešního Euroregionu Nisa. Území je velmi kontrastní, vedle nejcennějších a zachovalých přírodních oblastí je jeho součástí v minulosti těžce poško-

zená vrcholová část Jizerských hor (nedávno nově
zalesněné oblasti se zatím nejistou budoucností)
a těsně za západní hranicí se rozkládá vytěžené
území povrchového dolu Turow. Výsypky zeminy,
které zatěžují podloží a změnily odtokové poměry,
a odlesněná pramenná oblast svahu Jizerských hor
se podílejí na tom, že nížinná část Frýdlantska je pravidelně zaplavovaným územím (povodí Smědé).
Dříve převažující zaměření Frýdlantského výběžku
na textilní a strojní průmysl vedlo k vysoké nezaměstnanosti (v současné době průměrně 16%,
v některých obcích přes 20%). Rozvoj zemědělství je
negativně ovlivněn nedořešenými majetkovými
poměry pozemků i budov, nevýhodnými privatizacemi a spekulativními nákupy pozemků. Nejistota
nájemců půdy, průmyslové i zemědělské brownfields (chátrající nevyužívané budovy, nevhodné
pozemkové úpravy) jsou značnou zátěží pro budoucí rozvoj. V posledních letech se zvyšuje podíl soukromě hospodařících zemědělců, podíl ekologického zemědělství je vyšší než průměr v ČR.
Rozvojová strategie MASiF je zaměřena na posílení
místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce. Obecným cílem rozvojové strategie je udržitelný rozvoj založený zejména na podnikání, uplatnění místní produkce
při zpracování v místě, obnově
a rozvoji místního trhu v širokém
smyslu (výrobně-zpracovatelské
a odbytové řetězce, marketing
a podpora odbytu). Zhodnocení
přírodních zdrojů je podmíněno
jejich ochranou a šetrným využíHrad - zámek Frýdlant váním. Rozvoj podnikání vytvoří
podmínky pro zvýšení zaměstnanosti, růst příjmů obcí umožňující péči o veřejná prostranství a další rozvoj mikroregionu. Strategie
MASiF počítá i s uplatněním moderních technologií.

Společný informační bulletin Rozvojového partnerství Regionu Hranicko, Mikroregionu Hranicko a Hranické rozvojové agentury
Jednotlivá opatření strategie byla aktualizována v ročních Záměrech a na období 2007 –
2013 byla zpracována Strategie programu
Leader s celkem 7 opatřeními. S touto strategií byla MAS úspěšná a v současnosti realizu-

je Program LEADER, stejně jako dalších 47
MAS z celé ČR.
Avšak zkušenosti s dotacemi má již z minulosti, úspěšně administrovala programy
LEADER ČR 2005 a 2006. V rámci těchto pro-

gramů bylo podpořeno 12 projektů částkou
6,3 mil Kč. Další projekty, které MAS realizovala, byly zaměřeny především na vzdělávání, tradiční produkty z regionu (Slavnosti sýra)
a kulturní dědictví (Životy Frýdlantska).

Preferenční kritéria – nástroj k hodnocení Žádostí o dotaci
V minulém čísle zpravodaje jsme Vám přinesli
základní sadu informací o tom, co je to vlastně
LEADER, na jakých principech pracuje naše
místní akční skupina, jak funguje dotační Program LEADER a další vhled do oblasti, ve
které se naše sdružení pohybuje. V tomto miniseriálu pokračujeme i v tomto čísle, kde Vám
chceme představit principy, jimiž jsou hodnoceny podané Žádosti o dotaci, tak aby byly
seřazeny do pořadí určující, které projekty
naše MAS doporučuje k realizaci a které bohužel ne. Právě k tomuto hodnocení slouží tzv.
preferenční kritéria.
Program rozvoje venkova ČR, ze kterého Program LEADER vychází, má své vlastní cíle
s celorepublikovým dopadem na rozvoj venkova. K jejich naplňování slouží jednotlivé osy
a opatření tohoto programu. Jedním z nástrojů dosažení těchto cílů je tedy i Osa IV. - Program LEADER 2007-2013, jehož se Rozvojové partnerství účastní. Stejně tak i Rozvojové
partnerství má své vlastní specifičtější cíle,
které jsou ušité na míru potřebám našeho regionu, zároveň
jsou ovšem v souladu s cíli
PRV. MAS si tyto vlastní specifické cíle stanovila ve Strategickém plánu LEADER (dále jen
SPL) „Měníme Hranicko“. Také
jednotlivé Fiche mají své konkrétní cíle, které jsou jakýmsi
dílčím rozpracováním cílů SPL
„Měníme Hranicko“. Celou tuto
„soustavu“ si představme jako
pyramidu, kde odspodu široká
paleta konkrétních cílů Fichí pomáhá naplnit
specifické cíle SPL, ty pak přispívají k naplňování „nejvyšších“ a nejobecnějších cílů PRV,
které jsou na vrcholu této pyramidy.
Aby bylo naplňování všech těchto cílů kontrolovatelné, měřitelné a porovnatelné, uvádí
SPL a jednotlivé Fiche sady tzv. monitorovacích indikátorů, např. počet podpořených

technologií, počet obnovených staveb, počet
lidí zapojených do přípravy a realizace projektu apod. V SPL se pak uvádí koncové hodnoty
těchto indikátorů, jichž by měl region Hranicko po ukončení programu LEADER dosáhnout. MAS má tedy jasný zájem na co největším naplňování těchto monitorovacích indikátorů. Jelikož je toto naplňování realizováno
právě podporou projektů koncových žadatelů, preferuje MAS takové projekty, které jí
s naplňováním indikátorů a tedy s plněním
svých cílů pomohou nejvíce. Navíc, aby řídící
orgán PRV zvýšil MASkám motivaci k naplňování daných cílů, zavádí v programu LEADER
od roku 2011 nástroj finanční motivace. Čím
úspěšnější tedy v naplňování indikátorů budeme, tím více prostředků na realizaci Programu LEADER během 6ti let získáme a budeme
moci na Hranicku rozdělit.
Ze všech výše uvedených důvodů jsou proto
v jednotlivých Fichích stanoveny tzv. preferenční kritéria, která pomohou seřadit podané žádosti dle toho, jak která
žádost naplňuje cíle dané
Fiche, SPL „Měníme Hranicko“
i PRV. Preferenční kritéria jsou
tedy hodnotícím nástrojem,
kterým Výběrová komise posuzuje podané žádosti. Míra naplnění preferenčních kritérií ve
spojitosti s obsahem
a zaměřením Vašeho projektu
tím formuje výstupy, které odpovídají co nejvíce prioritám,
které si MAS stanovila.
Ve Fichích existují dva druhy preferenčních
kritérií:
a) Povinná preferenční kritéria
jsou stanovena Ministerstvem zemědělství
a dána pravidly PRV, jsou tak shodná nejen
pro všechny Fiche Programu LEADER
„Měníme Hranicko“, ale i pro všechny Fiche
všech ostatních MAS v ČR realizujících Pro-

gram LEADER 2007-2013. MAS však při tvorbě Fichí každému povinnému preferenčnímu
kritériu mohla stanovit rozdílné maximální
bodové hodnoty, a to pro každou Fichi zvlášť,
tj. u každé Fiche je dle jejího zaměření dané
kritérium méně či více rozhodující.
Seznam Povinných preferenčních kritérií ve Fichích Programu
LEADER „Měníme Hranicko“:
Povinná preferenční kritéria
1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa
1. (dle metodiky v příloze 6 Pravidel pro opatření IV.1.2.).
2. 2. Uplatňování inovačních přístupů.
3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi
3. subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství.
4. 4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
5. 5. Zaměření dopadů projektu na ženy.
6. Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců
6. (platí pro výzvy v letech 2007, 2008, 2009).

b) Preferenční kritéria stanovená MAS
Pravidla PRV ovšem umožňují MASkám při
přípravě Fichí zařadit také vlastní preferenční
kritéria, které zohledňují cíle a zaměření Fichí
a Strategického plánu LEADER. Každá Fiche
v Programu LEADER „Měníme Hranicko“ tak
má vlastní sadu těchto preferenčních kritérií
ušitých na míru jednotlivým oblastem.
Popis naplnění preferenčních kritérií žadatelé
podrobně rozvádějí v povinné příloze Osnova
projektu, některé splňují už v době podání
Žádosti, k některým se naopak do budoucna
zavazují. Žadatel tak musí být schopen prokázat plnění kritérií při kontrolách během realizace i v období udržitelnosti projektu. Neplnění preferenčních kritérií, za které žadatel získal preferenční body, bude ze strany SZIF
sankcionováno a může vést až k neproplacení/odebrání dotace.
Podrobný výklad a míry naplnění preferenčních kritérií obsahuje publikace Metodický
pokyn pro hodnocení projektů k Výzvě
č.1/2009, kterou ve 4 verzích, vždy pro jednotlivou Fichi naleznete na adrese www.regionhranicko.cz/leader
Aktuální výzva
Metodicky pokyn pro hodnoceni projektu

Jak dál na Hranicku napoví aktualizace strategie
V letošním roce proběhne aktualizace Strategie rozvoje regionu Hranicko, která vyústí
v přepracování tohoto plánu popisujícího problémy, na jejichž řešení se chceme v regionu v
následujících letech soustředit. V dubnu 2009
byla za tímto účelem sestavena pracovní skupina, která bude při své práci vycházet z aktuálních poznatků vývoje regionu. Nechybí v ní
hned 3 zástupci Rozvojového partnerství.
Dokument, z něhož mimo jiné vychází aktuální Strategický plán LEADER, vznikl v letech
2005 - 2006 jako kompilát strategických plánů, které byly zpracovávány v různých obdobích a menších celcích Hranicka (strategie
města Hranice, mikroregionů Záhoran či Rozvodí). Hodnocení z minulého roku naznačuje,
že do něj nebyly zahrnuty některé důležité
oblasti, které ovlivňují dění v našem regionu,
jako např. rozvoj vzdělávání na Hranicku, pod-

pora zemědělství apod. Takovýmto opomenutím by se nyní mělo předejít založením pracovní skupiny s tím, že její složení bude zahrnovat různé zájmové skupiny v regionu včetně podnikatelského sektoru, škol nebo neziskovek. Koordinací aktualizace je pověřena Hranická rozvojová agentura.
Výsledný dokument by měl kromě
vzletných myšlenek obsahovat i
seznam konkrétních projektů, které by
mohly být realizovány v prvních dvou
let po aktualizaci. Své místo zde tedy
najdou i realizované či připravované
projekty v rámci Programu LEADER
„Měníme Hranicko“. Všechny kroky by
měly vést k tomu, aby se z čtyřicetistránkového materiálu stala kuchařka,
podle které budou postupovat nejen
instituce reprezentující rozvoj celého

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, http://www.regionhranicko.cz

regionu, ale bude vodítkem též pro jednotlivé
žadatele, kteří zde naleznou směry rozvoje
regionu. Strategie přitom nemá ambici nahrazovat plány jednotlivých obcí, spíš spojovat
jejich zájmy při obnově regionu. Po dvou
letech její existence lze říct,
že se společná práce i díky
realizaci SPL daří například
v oblasti rozvoje cestovního
ruchu, rozvoje kulturního a
sportovního života nebo
řešení nezaměstnanosti.
Záběr strategie by se však
měl rozšiřovat i o další
oblasti. Současnou podobu
naleznou zájemci na webu
www.regionhranicko.cz.
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Plány Mikroregionu Hranicko na rok 2009
Jakými aktivitami pokračovat v činnosti mikroregionu Hranicko v roce 2009 a následujících? Tímto se zabývala Rada mikroregionu
Hranicko v lednu 2009. Na základě tohoto jednání vznikla koncepce činností Mikroregionu

následujících. Jde o přípravu a podání projektů do různých dotačních programů, na
témata společná a zasahující do celého Mikroregionu Hranicko.

výstupem budou 3 technické dokumentace
zaměřené na obnovu obcí. Jejich přípravy se
budou účastnit samotní aktivní občané, děti
a mládež.

I v letošním roce hodlá Mikroregion uspořádat
akci nazvanou Den s regionem
Hranicko , která se bude konat
10. října 2009, tradičně ve sportovním areálu ve Valšovicích.
Již třetí ročník této akce
nabídne oblíbený petanqueový turnaj zástupců jednotlivých obcí, zájmových skupin
a spolků z Mikroregionu Hranicko. Jako doprovodný program budou různé akce pro
děti i dospělé.

Do konce května 2009 by měl Mikroregion
předložit další projekt do Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR—Polsko
v oblasti Územní spolupráce veřejných institucí. Projekt bude zaměřený na navázání spolupráce základních škol z regionu, výměnu zkušeností, společné aktivity (vědomostní soutěže, sportovní klání, olympiády) nebo výměnu
pedagogických pracovníků. Společné aktivity
projektu by měly být vytipovány po setkání
zástupců základních škol regionu Hranicko.

Mikroregion Hranicko připravuje zajímavý neinvestiční projekt, který je založen na spolupráci dětí a mládeže s projektanty. Jeho cílem je seznámit
děti a mládež a povzbudit jejich
Rada MR Hranicko - leden 2009 zájem o obnovu obcí zejména
Hranicko, jež obsahuje aktivity, které se v oblasti jejich původního rázu. Výsledkem
budou realizovat v letošním roce nebo letech projektu budou 3 vzdělávací programy, jejichž

Výsadba alejí, významných skupin stromů,
parků , to je námět dalšího společného projektu, kdy při jeho přípravě se bude hledat společné téma pro zapojené obce mikroregionu.
I v letošním roce bude pokračovat Grantový
program regionu Hranicko 2009, do POV Olomouckého kraje byl podán projekt s názvem
“Za poznáním mikroregionu Hranicko”.
O obou aktivitách se dozvíte více v následujících článcích.

Grantový program firem Hranicka otevřen již podruhé
Grantový program regionu Hranicko letos
vstupuje do svého druhého ročníku za účasti
hned pěti významných firem z Hranicka. Ty se
rozhodly, ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko, podpořit kulturu, sport a vzdělávání prostřednictvím malých grantů rozdělovaných ze
společného fondu. Celkem takto bude rozděleno 135.000 Kč v oblastech kultury, sportu a
vzdělávání. Kromě firem Cement Hranice,
SSI Schäfer, Váhala spolupracujících už od
minulého roku, se nově zapojily firmy Tondach a Kunst.

zástupců zapojených
firem podle předem
dohodnutých kritérií. Rozhodující jsou například
jak má organizátor zajištěnou propagaci a organizaci své akce, jestli pro
organizaci využívá místních zdrojů, důležité je
také členství obce, ze
které pochází žadatel
nebo ve které je akce pláCílem programu je podpořit aktivitu nezisko- nována, ve svazku obcí
vých organizací, spolků, zájmových organiza- Mikroregion Hranicko.
cí nebo i škol. Malé granty až do výše 10.000 V případě, že zájemce
Kč bude rozdělovat komise složená ze uspěje kromě povinnosti
realizace akce popsané
Podpis partnerské smlouvy o realizaci programu dne 23. 3. 2009
v žádosti, má za
povinnost propagovat nejen
samotný program, ale i partnery do Olomouckého kraje jako pilotní program,
něj přispívající. Témata grantů který měl otestovat nový způsob spolupráce
vycházejí ze strategie jak rozvíjet obcí a soukromých firem. Výsledkem této sponáš region ke spokojenosti jeho oby- lupráce v minulém roce byla podpora série 16
vatel. Zapojení obcí a firem do syste- kulturních a sportovních akcí a několik dopromatické spolupráce, je unikátní akti- vodných aktivit jako například vzdělávací
vitou, která je ve venkovských regio- akce pro pořadatele akcí nebo databáze umělnech ojedinělou. Správu programu ců a uměleckých souborů na Hranicku, která
zajišťuje Hranická rozvojová agen- nyní funguje v elektronické podobě. Díky protura. Podrobné informace o progra- gramu si firmy získaly nejen propagaci přesamu najdete na internetových strán- hující výši jejich příspěvku, odbouraly admikách www.regionhranicko.cz.
nistrativu spojenou se sponzoringem, ale
v neposlední řadě se mohly zapojit do společGrantový
program
se
rozběhl
v
minuKoncert v evangelickém kostele v Hranicích
lém roce ještě za finanční podpory né práce na rozvoji regionu.
– jedna z loňských podpořených akcí

Nositel programu:
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Mikroregion Hranicko oživuje kulturní a historické dědictví v obcích
Mikroregion Hranicko, ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou, z.s., připravil projekt s názvem „Za poznáním Mikroregionu
Hranicko“, který byl podán do Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2009.
Cílem projektu je podpora spolupráce obcí
mikroregionu zaměřená na zachování a obnovou místních tradic a kulturního dědictví. Projekt, s celkovým rozpočtem 494.800 Kč, by
měl být realizován od května do prosince
2009.
Předmětem projektu je realizace 5 aktivit. Pod
názvem „Poznejme Hranicko“ bude vytvořena
stolní hra Mikroregionu Hranicko, jejímž účelem je zábavnou formou nabízet informace
o významných místech a podnítit zájem daná
místa navštívit, zopakovat nebo rozšířit vědomosti o místech již navštívených.
Projekt také podpoří vznik místních expozic
a minigalerií v obcích, které budou sloužit jako
způsob prezentace kulturního dědictví co nejširšímu spektru uživatelů - místním obyvatelům i návštěvníkům mikroregionu. Výsledkem
budou 4 koncepce místních expozic prezentující významná témata kulturního dědictví
dané obce (významný místní rodák, tradice
daného řemesla atd.) vytvořené ve spolupráci
s místními kronikáři, spolky a aktivními občany.
Další aktivitou projektu bude zpracování publikace „Zeptejme se našich předků“, předsta-

okénko

vující významné osobnosti regionu. S vyhlášením soutěže „Ochutnejme Hranicko“ se
pojí zpracování knihy tradičních regionálních
receptů. Podstatou soutěže bude prostřednictvím informací v místním tisku, kabelové
televizi, internetových stránek obcí aj. vybídnout občany, aby ve svých rodinách, obcích
objevovali a následně poskytli tradiční rodinné recepty, které budou tvořit obsah stejnojmenné publikace. Součástí projektu bude
také zpracování katalogu tradičních řemesel
(„Probuďme v sobě zručnost našich předků“),
prostřednictvím kterého bude mít čtenář možnost poznat všechna tradiční řemesla a živnosti, které se v našem regionu nacházely.

jiné aktivně zapojit místní obyvatele do realizace jednotlivých aktivit. Učitelé základních
škol na Hranicku budou spolupracovat na tvorbě stolní hry, občané jednotlivých obcí mikroregionu budou moci navrhnout a hlasovat
o Nejvýznamnějšího rodáka či poskytnout své
tradiční rodinné recepty do regionální kuchařky. Obyvatelé mikroregionu budou moci prostřednictvím těchto aktivit hlouběji poznat
místní kulturní, historické a přírodní atraktivity
a ztotožnit se tak více s územím, v němž žijí.
Výstupy projektu mohou v neposlední řadě
sloužit jako prezentační materiály Hranicka
v partnerských mikroregionech.

Projekt vyvrcholí na tradiční
kulturně sportovní akci nazvané „Den s regionem Hranicko“, která se uskuteční ve
sportovním areálu ve Valšovicích 10. 10. 2009. Součástí
odpoledního programu bude
představení a křest společenské stolní hry a jednotlivých
publikací. Proběhne také vylosování výherců obecních hlasování o nejvýznamnějšího
rodáka a vyhodnocení soutěže „Ochutnejme Hranicko“.
Záměrem projektu je mimo

Projekt podpoří vznik expozic, jako je ta v Horním Újezdě

Hranická rozvojová agentura

I pro podnikatele jsou určeny evropské dotace
Podnikatelé mají možnost využít dotací z Operačního programu podnikání a inovace na
obnovu a rozšiřování objektů, pořízení strojů
a technologií, softwarových vybavení, pořízení nových patentů a licencí, zateplení budov a
využití obnovitelných zdrojů energie. Objekty
většího rozsahu nebo podnikatelské zóny
mohou připravovat nejen podnikatelé, ale
i obce, které usilují o přilákání nebo rozvoj

nových podnikatelských aktivit. Zvláštní preference je přikládána obnově starých objektů,
které leží ladem a už ztratily své původní využití a mnohdy zasahují negativně do vzhledu
obcí. V takovém případě může podnikatel získat prostředky nejen na revitalizaci objektu,
ale i na zafinancování návazné infrastruktury.
Samostatnou skupinou jsou zemědělci, na
které pamatuje Program rozvoje venkova ČR

a program LEADER. Zde mohou zemědělci
žádat na modernizaci podniků, na stavební
úpravy, technologie. Pro výrobce zemědělských a potravinářských produktů je určen
program LEADER a Program rozvoje venkova ČR. Žadatelé mohou žádat jak na stavební
úpravy provozovny, skladovací prostory, stroje, zařízení, tak na technologie na výrobu produktů.

Krajánci pojedou letos již po čtvrté

První mlynářský cyklovýlet (2008)

Regionální cyklotrasa „Po stopách využívání ně projedeme všechny tři značené okruhy cykvodní a větrné energie“ propojující místa lotrasy a budeme sbírat odpovědi na soutěžní
zachovalých i neexistujících vodních a větr- otázky či kontrolní razítka do soutěžních průných mlýnů na Hranicku a sní spojená soutěž kazů. Začátkem září (5. 9.) je premiérově
Mlynářský krajánek vstupuje již do čtvrtého naplánován společný cyklovýlet na Záhoří
roku své existence. Slavnostní zahájení sezó- a 19. září 2009 dojde ke slavnostnímu vyhlány se letos uskuteční v sobotu 18. 4. 2009, šení výsledků soutěže ve Stříteži nad Ludinou
kdy se po společné projížďce dostanou cyk- v rámci místních hodových slavností. Další
listé až na potštátské náměstí. Tradičně je podrobnosti naleznete na www.regionhranizajištěn kulturní program, dětské cyklosoutě- ko.cz/cyklotrasa.
že a prohlídka zámku s
výkladem, který zajistí Služby Hranické rozvojové agentury, z.s.
sám pan starosta Karel
Bezplatné konzultace
Galas. Tím bude soutěž 
Zpracování žádostí o dotace
„Mlynářský krajánek 
Dotační management
2009“ zahájena 

Strategické plány rozvoje
a odstartována.

Komunitní plánování projektů se zapojením veřejnosti
Další společné cyklovýRealizace zadávání veřejných zakázek
lety jsou plánovány na 
16. a 30. května a na Kontakt: Hranická rozvojová agentura, z.s., Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice,
13. června, kdy postup- tel.: 581 626 202, email: agentura@regionhranicko.cz

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, http://www.regionhranicko.cz

-7-

zpravodaj REGION

HRANICKO

číslo 06 / duben 2009

Projekt Destinační management turistických lokalit Hranicko
a Dolina Malej Panwi
Kulturním kalendářem to nekončí
Na konci února se nám podařilo v rámci projektu Destinační management turistických
lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi vydat
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na Hranicku pro rok 2009. Kalendář dostal po dlouhé době opět důstojnou
podobu a to publikace s barevným přebalem
a fotografiemi uvnitř. Je doslova nabitý akcemi, které se konají po celém regionu. Již nyní

je k dispozici v Městském informačním centru
v Hranicích, na obecních úřadech regionu,
hotelích, restauracích a turisticky atraktivních
místech. Stejný kalendář kulturních akcí
funguje také na webu www.hranicko.eu, kde
mohou akce přidávat i sami pořadatelé.
Kalendář bude sloužit nejen obyvatelům regionu, ale také turistům a návštěvníkům regionu, kteří si mohou vybrat z pestré nabídky
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sportovních, kulturních nebo tradičních folklórních akcí. Celý projekt na podporu rozvoje
cestovního ruchu v regionu je částečně financován z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce Česko – Polsko. Vybraná část
akcí v kalendáři byla přeložena do polštiny
a tak i polští návštěvníci si mohou vybrat svůj
kulturní zážitek na Hranicku. Vydání kalendáře plánujeme i na rok 2010, kdy se budeme
snažit přinést ještě rozsáhlejší přehled.
Pracovní skupina projektu, o jejíž činnosti pravidelně informujeme na našich webových
stránkách, bude mít první příležitost podívat
se do našeho partnerského
regionu v Polsku. Na konec
března je naplánována studijní
cesta, která je určena právě
pro členy pracovní skupiny.
Dojde k pracovnímu setkání
naší a polské pracovní skupiny,
k prezentaci a představení partnerského regionu, návštěvě
turisticky zajímavých míst. Věříme, že vzájemná výměna zkušeností bude mít přínos pro
obě dvě strany a další působení pracovní skupiny projektu.

lze přirovnat ke slavnostem města. Reprezentaci našeho regionu zde zajistí Mlynářská
kapela Franty Kopeckého, která nebude propagovat pouze populární mlynářskou cyklotrasu, ale celou turistickou lokalitu Hranicko.
O jednotlivých aktivitách vás postupně
a podrobněji informujeme na našich webových stránkách www.regionhranicko.cz. Více
informací může podat Michaela Randáčková,
která je manažerkou projektu: telefon
733137754, e-mail: m.randackova@regionhranicko.cz

Na konci května je plánována
kulturní akce ve městě Kolonowskie, které je jedním z partnerů projektu. Jedná se o
víkendovou záležitost, kterou

Projektová pracovní skupina navštívila Polsko
Dvoudenní studijní cesta pracovní skupiny
projektu „Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej
Panwi” byla nad očekávání úspěšná.
Zástupci obcí, ubytovatelů a poskytovatelů
služeb cestovního ruchu z hranického regionu
navštívili ve dnech 30. — 31. 3. 2009 partnerský region Dolina Małej Panwi v Polsku.
Ve spolupráci s projektovou manažerkou
z Kolonowskie se podařilo připravit opravdu

Společné foto před kostelem v Zawadzkie
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pestrý program, který měl za úkol seznámit
účastníky během krátké doby s přednostmi
a možným turistickým potenciálem partnerského regionu.
V rámci návštěvy se pracovní skupina zúčastnila dvou pracovních setkání se svými polskými „kolegy“ - členy pracovní skupiny partnerského regionu. Zde se všichni navzájem představili a proběhly krátké prezentace, kde byla
představena turisticky zajímavá místa a regionální památky obou regionů.
Studijní cesta napomohla členům pracovních
skupin obou partnerských regionů v jejich
další práci. V průběhu letošního roku by na
základě vypracované analýzy potenciálu cestovního ruchu regionu Hranicko a takovýchto
výměnných studijních cest, měly vzniknout
lákavé turistické a zážitkové balíčky. Některé
z nich budou společné pro oba regiony.
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Na konci dubna je plánován příjezd polské
pracovní skupiny do regionu Hranicko. Věříme, že jejich dvoudenní návštěva pro ně bude
stejně přínosná, jako ta naše u nich a podaří
se nám pro ně zorganizovat pestrý a zajímavý
program.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, http://www.regionhranicko.cz

