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Vážení a milí čtenáři, 
před koncem roku se každý snaží hodnotit 

své úspěchy i neúspěchy za rok uplynulý. Ani 
my nebudeme výjimkou a v tomto prosincovém 
čísle našeho Zpravodaje se pokusíme shrnout 
za rok 2014, co se nám povedlo. 

Mikroregion Hranicko pokračoval v úspěš
ných projektech zaměřených na ochranu 
životního prostředí (nákup kompostérů pro 
domácnosti, výsadba zeleně). Zástupci obcí 
vyjeli na studijní cestu do mikroregionu v ob
lasti jižní Moravy a společně s MASkou vyda
ly obce stolní kalendář a barevnou publikaci 
o úspěšných projektech realizovaných za obdo
bí 2007–2013. Poslední čtvrtletí letošního roku 
bylo pro obce velmi důležité – konaly se volby 
do obecních zastupitelstev. I o tom se v tomto 
Zpravodaji dočtete více. 

MAS Hranicko zasvětlila letošní rok pře
devším přípravám na budoucí programovací 
období Evropské unie. Analytická a  návrho
vá část Strategie rozvoje regionu Hranicko 
2014–2020 je už téměř hotová a dál se upřes
ňuje a  doplňuje. Finišují také přípravy na 
Stan dardizaci místních akčních skupin, tedy 
splnění minimálních administrativních a or
ganizačních podmínek pro to, abychom mohli 
v příštích letech distribuovat jako dosud ev
ropské peníze skrz vlastní dotační programy. 
MAS také kvůli odstoupení jednoho žadatele 
využila zbylé finanční prostředky ke své pro
pagaci na 23 kulturních akcích v regionu, kde 
pomohla se zkvalitněním programu, propaga
ce a technického zázemí. 

Hranická rozvojová agentura netrpělivě če
ká na vyhlašování výzev z nových operačních 
programů, aby svým klientům už mohla serví
rovat další příležitosti získávání finančních 
prostředků na jejich projektové záměry. Ale ne
sedíme s rukama založenýma v klíně. Během 
roku jsme zahájili realizaci dvou vlastních pro
jektů z programu českopolské spolupráce, oba 
zaměřené na oblast cestovního ruchu. 

Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví a lás-
ky o Vánocích a v celém novém roce 2015!

Ing. Marcela Tomášová
manažerka Mikroregionu Hranicko

Mgr. František Kopecký
manažer MAS Hranicko
 Michaela Škrobánková

ředitelka Hranické rozvojové agentury

Program LEADER...
Prosinec 2014 je posledním měsícem, kdy bylo možno dle pravidel ukončit realizaci pro-
jektů podpořených z dotačního programu LEADER „Měníme Hranicko“, který v regionu 
v letech 2008 až 2013 realizovala MAS Hranicko. Můžeme tak zbilancovat základní čísla 
o celém dotačním programu, jelikož ty se už budou měnit pouze nepatrně. 

 pokračování na straně 2 ▸

Granty pomáhají... 
Společenský, kulturní a sportovní život v regionu v poslední době zažívá značný rozvoj. 
Na obcích, ale i ve městě Hranice, je mnoho činných spolků a jiných organizací, které mají 
zájem realizovat různorodé akce na podporu komunitní pospolitosti a soužití, nebo organi-
zovat nadregionální akce, které přilákají do obcí návštěvníky z celého okolí, ba i celé repub-
liky. Tyto organizace nemají nouzi o nápady a elán pro pořádání všemožných akcí, častým 
problémem je však nedostatek financí.                                                          pokračování na straně 6 ▸

Jednou z podpořených akcí bylo i Kácení máje v Hluzově na konci května

Česko-polské variace...
Hranická rozvojová agentura je od roku 2012 koordinátorem značky kvality MORAVSKÁ 
BRÁNA regionální produkt®. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vaz-
bu na oblast Moravské brány, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Kromě 
samotné certifikace výrobků je snahou existence značky prohloubit propagaci a prodej re-
gionálních produktů a to nejen v hranickém regionu, ale i na krajské úrovni či v polském 
příhraničí.                                                                                                                       pokračování na straně 5 ▸
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◂ pokračování ze strany 1

V 6 výzvách bylo zrealizováno  cel kem 81 
projektů, se kterými se může veřejnost 
seznámit na webu MASky a ta ké v právě 
vydaném stolním kalendáři a fo tografické 
publikaci. Dotace byla přidělena ještě 4 
dalším žadatelům, kteří ale z různých dů-
vodů od realizace odstoupili a prostředky 
byly znovu vráceny do alokace pro další 
výzvy. 

K datu vydání tohoto Zpravodaje má do-
taci proplaceno 74 projektů, 6 projektů je 
ve stadiu kontroly Státního zemědělského 
intervenčního fondu, 1 projekt byl bohužel 
touto kontrolou zcela vyřazen pro nesplně-
ní podmínek a dotace mu zřejmě nebude 
proplacena, pokud případné právní kroky 
žadatele neprokáží opak. První podpořené 
projekty z roku 2008 už také úspěšně pro-
šly pětiletou lhůtou udržitelnosti a příjem-
ci dotace už tak nejsou vázáni podmínkou 
zachování funkce či využití objektu či vy-
bavení, na které byla dotace poskytnuta. 
Jak ale praxe ukazuje, nikdo z této první 
vlny příjemců nehodlá na způsobu využití 
podpořených kluboven, kulturních domů, 
skladů či hřišť nic měnit a ty budou nadále 
sloužit svému účelu.

Zajímavé je finanční zhodnocení celého 
programu. Při předpokladu úspěšného 
pro  placení oněch zbývajících 6 projektů se 
celková výše proplacených dotací zastaví 

V Programu LEADER „Měníme Hranicko“ 
ukončena realizace posledního projektu

na částce 43.084.057,– Kč. Výše zmíněný 
vyřazený projekt (770.369,– Kč dotace) 
a další drobnější chyby a nedostatky v Žá-
dostech o proplacení (celkem 76.724,– Kč 
u 11 projektů) pak žadatelům v proplace-
ní požadovaných dotací ubraly celkem 
847.093,– Kč, což je ovšem stále velmi sluš-
ných 1,92 % chybovosti z celého objemu 
programu. Důležité je také zmínit vlastní 
spolufinancování žadatelů, jinak řečeno 
jaké další investice poskytnuté dotace vy-
budily. Vlastní spolufinancování u všech 
81 projektů dosáhlo výše 48.754.368,– Kč, 
v  součtu tedy bylo celkově na Hranicku 
skrz Program LEADER proinvestováno 
úctyhodných 91.838.425,– Kč. Průměrná 
procentní míra dotace tak byla 46,9 %, 
což je méně než by se dalo očekávat z pro-
centní míry uvedené ve Fichích, kde obce 
a spolky měly kolem 70 až 80 % dotace, 
podnikatelé 50 až 60 % a zemědělci 30 až 
50 %. Pozitivní rozdíl je daný tím, že rea-
lizátoři projektů často investici rozšířili 
i nad rámec maximálního limitu rozpočtu, 
z něhož se dotace vypočítávala. 

Od posledního vydání Zpravodaje své 
projekty dokončilo posledních 9 žadatelů. 
Hned 7 z nich byly záměry z oblasti Spol-
kového života a sportu. Obec Střítež n/L. 
pokračuje v budování sportovního areálu 
na dolním konci obce, Program LEADER 

tentokrát pomohl s asfaltovou plochou 
s mantinely, která bude využitelná jako se-
řadiště, prostor pro in-line brusle, ale také 
pro zimní radovánky na zaledněné ploše. 
V Kunčicích zrekonstruovala obec Bělotín 
místní výletiště včetně nového zastřešení 
parketu i zlepšeného zázemí areálu. Spo-
lek Klubko Malhotice zajistil v obci vybu-
dování multifunkčního hřiště, U hranické 
sokolovny se novotou skví seřadiště a ven-
kovní cvičební stroje, vše díky projektu TJ 
Sokol Hranice. Také v Rouském vybudova-
la obecně prospěšná společnost Za našimi 
humny nové multifunkční hřiště, TJ Tat-
ran Všechovice rozšířil možnosti místního 
sportovního areálu o asfaltovou plochu 
pře devším pro in-line bruslaře a skate-
boardisty, v areálu TJ Býškovice vznikla 
krytá tribuna a venkovní fitpark pro se-
niory, zrekonstruovány jsou také místní 
šatny, kde nově bude sloužit klubovna pro 
spolkové aktivity či fitness centrum. V ob-
lasti podnikání v cestovním ruchu se pak 
rekonstrukce dočkala provozní budova 
tenisových kurtů v Sadech Čs. Legií paní 
Pavly Rudolfové, Golf Club Radíkov pro 
změnu zakoupil sekačku, sadu golfových 
holí a hracích karet, projekt pak doplnila 
obnova dětského koutku a minihřiště.

Rekonstruované výletiště v Kunčicích Nová sekačka v areálu Golf Clubu Radíkov Otevření hřiště v Rouském

Tenisový areál paní Rudolfové

Multifunkční hřiště o.s. Klubko Malhotice

Víceúčelové hřiště ve Stříteži n.L.

Seřadiště před budovou hranické Sokolovny

Asfaltové hřiště TJ Tatran Všechovice

Obnovený areál TJ Býškovice

MAS Hranicko z. s. 
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JUDr. Ladislav Lesák, 
starosta obce Býškovice:

1. Kandidoval jsem již v mi-
nulých volbách a zastával 
jsem funkci místostarosty.
2. Měl bych radost z toho, 
kdyby se nám, a tím myslím 
celému zastupitelstvu, poda-

řilo během následujících 4 let opět navodit 
správnou sousedskou atmosféru a zapojit 
co největší počet spoluobčanů do místního 
společenského, kulturního a pracovního 
dění v obci. Možná bych mohl vyjmenovat 
spoustu jiných cílů např. co chceme posta-
vit, opravit, upravit atd. Jsem ale přesvěd-
čen, že to se od nás očekává a k tomu slouží 
plány rozvoje obcí. Ovšem bez vzájemného 
pochopení, úcty a dobrých sousedských 
vztahů to nepůjde.
3. Nejsem členem žádného místního spol-
ku, ale moji podporu mohou očekávat 
všichni.
4. Pokud mi to čas a tělesná schránka dovo-
lí, tak si rád zalyžuji, jezdím na kole, volný 
čas rád trávím na zahrádce a hlavně s vnou-
čaty. Ty jsou pro mě takový nabíječ energie. 
Neřesti? Těch by se jistě, také pár našlo. 
A oblíbené jídlo? Nemám problém sníst co-
koli, pokud to nebudou ryby. A protože rád 
vařím, tak vlastně jím jenom oblíbená jídla. 

Daniela Tvrdoňová, 
starostka obce Rouské:

1. Nikdy jsem nekandidovala 
a nemám žádné zkušenosti 
s komunální politikou.
2. Chtěla bych dosáhnout 
spo kojenosti spoluobčanů. 
Bu du mít radost, pokud se 

mi podaří změnit obec jen k lepšímu a dělat 
prospěšné věci pro spoluobčany.
3. Nejsem členem žádného spolku ani hnutí 
ani ničeho podobného.
4. Cestování a rekreační sport, mám ráda 
dobré jídlo, třeba domácí svíčkovou.

Svatava Wagnerová, 
starostka obce Rakov:

1. Ano, ale jen jako členka za-
stupitelstva obce v minulém 
období.
2. Chtěla bych stmelit obec, 
zkrásnit veřejné prostranství, 
zlepšit zázemí kulturního 
domu. 

3. Jsem členkou SDH Rakov.
4. Neřesti neprozrazuji, z jídla mám ráda lo-
sosa, jedním z mých koníčků je třeba pečení 
dortů z marcipánu. 

Ptáme se nových starostů 

Na zasedání certifikační komise dne 25. li-
s topadu 2014 byla udělena již ve 4. výzvě 
značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální 
produkt® dalšímu zájemci.

Certifikační komise v MORAVSKÉ BRÁ-
NĚ je složena ze zástupců místních akčních 
skupin, sdružení a regionálních výrobců. 
Ko mise zhodnotila předloženou žádost 
o  udělení značky MORAVSKÁ 
BRÁNA regionální produkt®. 
Hodnotila základní kritéria, 
me zi něž patří místní původ, 
kvalita, šetrnost k životnímu 
prostředí a jedinečnost ve vzta-
hu k regionu.

Certifikát byl udělen Pře-
myslu Bouškovi, Dřevohrát-
ky za Dřevěné dekorativní 
předměty. 

Značku MORAVSKÁ BRÁNA 
regionální produkt®, v níž se 
ukrývá stylizované písmeno M 
i lomený oblouk brány, do této 
doby obdrželo již 17 výrobků 
od 14 výrobců našeho regionu. 
Nově certifikovaný regionální 

PhDr. Vladimír Juračka, 
starosta města Hranice:

1. Mám dvaceti pětileté zku-
šenosti v oblasti komunální 
politiky a do funkce starosty 
jsem zvolen již po čtvrté. 
2. Cíle pro nadcházející vo-
lební období budou vytyče-

ny v Programovém prohlášení Rady města 
Hranic, které se v současné době zpraco-
vává a veřejnosti bude předloženo ještě do 
konce roku. 
3. Nejsem členem žádného spolku :–)
4. Mezi mé koníčky patří literatura, výtvar-
né umění, historie. Neřesti – dobrý dout-
ník. Oblíbené jídlo – guláš a svíčková. 

René Passinger,
starosta města Potštát:

1. V minulosti jsem byl jed-
nou na kandidátce.
2. Zlepšení infrastruktury 
(chodníky, cesty), doopravit 
budovy v památkové zóně 
(zámek, bytové domy, škola), 

bezpečnostní prvky na místních komuni-
kacích, cestách (např. osvětlení přechodů), 
zapojení občanů do rozhodování a dění 
v obci (např. ankety přes místní zpravodaj), 
zaměřit se na vylepšení mezilidských vzta-
hů tím, že se lidé také budou bavit (např. 
zajištěním dopravy a lístků za zvýhodněné 
ceny na různé kulturní akce, zapojit místní 
organizace a dobrovolníky do kulturních 
akcí atd.) 
3. Jsem členem místního spolku „Rozvoj 
Potštátska o.s.“ 
4. Rekreačně stolní tenis, nohejbal, ryba-
ření, jízda na koni, procházky po zaniklých 
obcích Libavska a všeobecně turistika. Ob-
líbené jídlo je česká kuchyně, např. vepřo-
-knedlo-zelo.

Z podzimních voleb vzešlá nová zastupitelstva potvrdila ve funkcích hned 25 stejných sta-
rostek a starostů, kteří tak pokračují v započaté práci. V 1 obci se občané vydají k urnám 
ještě jednou na jaře, ve zbývajících 5 obcích se pak této veřejné služby ujímají zcela noví 
lidé, proto si je alespoň v krátkosti představme touto anketou. 
1) Kandidoval/a jste již někdy v předešlých volbách či případně jaké máte zkušenosti v oblasti 

komunální politiky?
2) Čeho byste chtěl/a dosáhnout v následujících 4 letech?
3) Jste členem/členkou nějakého místního spolku?
4) Řeknete nám nějaké Vaše koníčky, neřesti, oblíbené jídlo?

výrobce se tak zařadí mezi ostatní výrobce. 
Další kolo posuzování uchazečů o certifi-
kaci regionální značky se uskuteční v první 
polovině roku 2015. 

Regionální značka garantuje původ vý-
robku z Moravské brány, originalitu a vazbu 
na toto území, a zároveň slouží ke zviditel-
nění místní produkce a turistického regio-

nu Hranicko a Záhoří-Bečva. Výrobci díky 
značce získávají různé výhody, zejména 
jednotnou propagaci své produkce v médi-
ích, v tištěných materiálech i na společných 
prezentacích, ale také nové kontakty a mož-
nosti nových forem spolupráce. 

Označení výrobků regionální značkou je 
dokladem sounáležitosti k regionu. Vyzý-

váme proto vás všechny, kdo 
byste měl o získání certifiká-
tu zájem, zabýváte se, byť jen 
jako koníček, výrobou něčeho 
tradičního nebo místního, ať 
už se jedná o potravinářské, 
řemeslné či umělecké výrob-
ky. Nebojte se a ozvěte se nám! 
Podobně pokud víte o někom 
z Vašeho okolí, kdo by byl vhod-
ným uchazečem, neváhejte ho 
na nás nasměrovat či nám jen 
předat kontakt. 

Mgr. Petra Koudelková, tele-
fon: 581 626 202, mobil: 773 
600 509 koudelkova@hranic-
karozvojova.cz, www.region-
hranicko.cz/moravskabrana

Značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® 

Ukázka z tvorby nového držitele značky pana Přemysla Bouška

Mikroregion Hranicko / Hranická rozvojová agentura
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I letošní rok se na 160 km dlouhé cyklos-
tezce konala spousta akcí. Zkraje to bylo 
samozřejmě Zahájení sezóny 2014, které 
proběhlo již koncem dubna. Jednotně gra-
ficky zpracovaný plakát informoval zájem-
ce o tom, že z několika míst na cyklostezce 
se mohou společně vydat do Oseka nad 
Bečvou, kde pro ně byl připravený zábav-
ně vzdělávací program: cykloškola s jízdou 
zručnosti, stánek BESIP či mobilní infor-
mační centrum. Každý účastník společné 
jízdy navíc dostal reflexní pásek s logem 
Cyklostezky Bečva. 

I v letošním roce jsme mysleli na orientaci 
na cyklostezce, povedlo se dokončit část vo-
dorovného značení ve Valašském Meziříčí 
a  obnovit značení v obou větvích z Valaš-
ského Meziříčí až do Velkých Karlovic resp. 
na Horní Bečvu. 

Již čtyři roky sledujeme v průběhu sezó-
ny návštěvnost cyklostezky, a to na sedmi 

různých místech. Letos sčítání proběhlo na 
přelomu července a srpna. 

Výsledná čísla jsme porovnávali s roční-
ky předcházejícími a vyšel nám následující 
graf: 

Z čísel je patrné, že návštěvnost cyklo-
stezky se každý rok zvyšuje. Tento fakt a 
pozitivní ohlasy návštěvníků jsou největší 
odměnou pro města a obce, které rozvoj 

Cyklostezka Bečva za rok 2014 hlásí: 
nové úseky, značení i návštěvníci

a propagaci cyklostezky každoročně finan-
cují ze svých rozpočtů. 

Stoupá také návštěvnost webových strá-
nek www.cyklostezkabecva.com. Rekord 
pa dl v letošním červenci, kdy stránky za-

znamenaly 7266 unikátních návštěv. Poda-
řeným propagačním produktem jsou pak 
dětské puzzle, jichž bylo vyrobeno přes 
3000 ks.

Venkovská muzea pod společnou střechou
V červenci 2014 započala realizace česko-
-polského projektu s názvem Venkovská 
muzea pod společnou střechou, jehož cí-
lem je vybudování dvou muzejních expozic 
v Bělotíně a v gmině Kolonowskie jako no-
vých turistických cílů obou regionů. Nápad 
pochází z roku 2012, kdy se spolu dohodli 
3 partneři tohoto projektu: obec Bělotín, 
gmina Kolonowskie a Hranická rozvojová 
agentura, aby společným dílem přispě-
li k  dalšímu zatraktivnění obou regionů 

z hlediska cestovního ruchu a nalákání dal-
ších turistů do obou regionů. Díky dostavbě 
a propojení dálnice D1 a polské části až do 
Gliwice se zkrátila výrazně dojezdová doba 
obou regionů, čímž jsou vytvořeny lepší 
podmínky pro vzájemné návštěvy.

Muzea budou porovnávat historii země-
dělství v partnerských regionech a vznik-
nou v nových venkovských hospodářských 
stavbách – stodolách, které budou sousedit 
s již fungujícími expozicemi, protože ty už 

neměly pro toto rozšíření adekvátní pro-
story. Zajímavostí je, že muzea nenabídnou 
stejný obsah. Expozice v Bělotíně bude za-
měřena pouze na jednu oblast zemědělství 
a zároveň upozorní na jinou tematickou 
oblast, které se bude věnovat muzeum v Ko-
lonowském tak, aby nalákala návštěvníky 
k návštěvě i tohoto muzea. Součástí obou 
expozic budou různé stroje a nářadí opat-
řené popiskami a informacemi, návštěvník 
si tak bude moci porovnat, v čem byl život 

sedláka v Polsku a Moravana stejný, v čem 
jiný, jaké se dodržovaly tradice a zvyky, za-
komponována bude též společná historie 
a soužití s německou enklávou v obou ob-
cích. Koncepce muzea bude obsahově zpra-
cována expertem na místní kulturní dě-
dictví a cestovní ruch, lákadlem bude také 
vytvoření balíčků zážitků, kdy si na vyžádá-
ní budou moci návštěvníci expozic zkusit 
kurzy tradičních řemesel, jako je například 
pečení chleba, malování keramiky, pletení 

proutěných košíků apod. Projektem budou 
vytvořeny významné turistické body s kon-
centrovanou nabídkou informací o daném 
regionu. Slavnostní otevření obou expozic 
je naplánováno na červen 2015. Projekt je 
podpořen z Fondu mikroprojektů Euroregi-
onu Praděd (součást Operačního programu 
Přeshraniční spolupráce Česká republika 
– Polská republika), celkový rozpočet činí 
více než přes 350 tisíc EUR, potrvá 14 měsí-
ců s ukončením v srpnu 2015. 

Vedoucí partner, Hranická rozvojová 
agen tura, má již bohaté zkušenosti s reali-
zací projektů zaměřených na cestovní ruch 
a přeshraniční spolupráci. V letech 2008 
–2010 realizoval společně s gminami Ko-
lonowskie a Zawadzkie projekt Destinační 
managment turistických lokalit Hranicko 
a Dolina Malej Panwi (OP PS ČR–PR), pro-
jekt Rozvoj cyklostezek v regionu Hranic-
ko a  Dolinie Malej Panwi (2011) a projekt 
Na kole do minulosti Moravskou bránou 
(2012), oba v rámci Fondu mikroprojektů 
Euroregion Praděd.

2010 2011 2012 2013 2014

8830
7822

4963

3458

návštěvnost
na vybraných úsecích
/ rok

9659

Bělotín, volné prostranství zaplní nové muzeum zemědělství Realizaci projektu zaštiťuje společná českopolská pracovní skupina

Hranická rozvojová agentura
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Stále ve velké obecnosti, přesto postupně 
upřesňovány jsou informace o jednotlivých 
operačních programech fondů Evropské 
unie pro roky 2015–2020. MAS Hranicko 
se přednostně orientuje na integrovaný 
nástroj „Komunitně vedený místní roz-
voj“ (dále CLLD), který umožní vyhlašovat 
vlastní dotační programy pouze pro vlast-
ní území. Ač bude MAS moci tyto vlastní 
programy v mnoha parametrech sama na-
stavit, přece jen musí jejich cíle i základní 

oblasti podpory odpovídat celonárodním 
operačním programům, z nichž bude MAS 
prostředky čerpat.  S jistotou už víme, že 
se CLLD uplatní nejméně ve čtyřech ope-
račních programech. Kromě OP Zaměst-
nanost, kde dosud nebyl stanoven územní 
rozsah a předpokládá se zapojení třeba jen 
50 MAS s nejvyšší nezaměstnaností na 
svém území, a dále OP Životní prostředí, 
kde budou zapojeny pouze MAS z CHKO 
či oblastí NATURA 2000, jsou rozsahem 
největší a šíří podporovatelných oblastí 
nejdůležitější dva programy, a to Program 
rozvoje venkova ČR (dále jen PRV) a In-
tegrovaný regionální operační program 
(dále jen IROP) 

S PRV má MAS Hranicko bohaté zkuše-
nosti díky Programu LEADER „Měníme 
Hranicko“ v letech 2008 až 2013. Jeho nové 
parametry ale přinášejí zásadní zúžení 

a  orientaci výrazně na oblast zemědělství 
a lesnictví. Vypadávají např. veřejná pro-
stranství, občanská vybavenost či kulturní 
dědictví a památky. Rozvoj cestovního ru-
chu se opět orientuje výhradně pouze na 
zemědělské podnikatele. V aktuální verzi 
PRV budou pravděpodobně prostřednic-
tvím MAS financovány tyto oblasti:

Zemědělství: Investice do hmotného 
majetku, Investice do nezemědělských čin-
ností, Investice do zpracování, vývoje a uvá-
dění na trh zemědělských produktů 

Lesnictví: Lesnická infrastruktura, obno-
va poškozených lesů, Investice do lesních 
technologií a zpracování lesnických pro-
duktů a jejich uvádění na trh

Projekty Spolupráce zemědělců a les-
ních hospodářů se subjekty z jiných sek-
torů (např. s obcemi, NNO, jinými podnika-
teli apod.) 

Projekty spolupráce mezi jednotlivými 
MAS z ČR i zahraničí (dosud nevíme, zda 
tyto projekty budou muset tematicky od-
povídat výše uvedeným oblastem podpory 
nebo bude jejich záběr širší a volnější tak 
jako v uplynulém období)

IROP je společným následovníkem 7 regi-
onálních operačních programů z minulého 
období. Poprvé vyhrazuje celou jednu prio-
ritní osu Komunitně vedenému místnímu 
rozvoji. MAS tak bude moci i v rámci IROP 
vyhlásit vlastní dotační program, který se 
dle aktuální verze bude moci zaměřit na 
tyto oblasti:
Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitel-
ných forem dopravy 
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti slu-
žeb vedoucích k sociální inkluzi 

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociál-
ního podnikání 
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro posky-
tování zdravotních služeb a péče o zdraví
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti in-
frastruktury pro vzdělávání a celoživot-
ní učení 
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního a přírodní-
ho dědictví 

Velký otazník visí nad posledně jmenova-
ným specifickým cílem, kde se intenzivně 
jedná, aby se rozsah takto definovaných pa-
mátek rozšířil o kulturní památky i památ-
ky místního významu. V opačném případě 
ztrácí celá oblast pro dotační programy 
MASek smysl, památek UNESCO či NKP je 
na územích MAS jen nepatrné množství.

Také IROP je ve fázi připomínkování Ev-
ropskou komisí, jasnější kontury tak bu-
doucí vlastní dotační programy MAS, které 
by mohly pro Hranicko na budoucích 6 let 
vyčlenit až 150 miliónů korun, dostanou 
nejspíš na jaře 2015. Potenciální žadatelé 
by se tak měli v současnosti soustředit pře-
devším na projektově-technickou přípravu 
svých záměrů, dořešení vlastnických vzta-
hů (např. pozemky pro cyklostezky), u pod-
nikatelských záměrů pak sbírat podněty 
a zkušenosti z okolí a promýšlet kvalitní 
podnikatelský plán Vaší budoucí investice 
podpořené dotací.

Dotační programy MAS 
budou vycházet hlavně z IROP a PRV

◂ pokračování ze strany 1 

Samotný projekt byl realizován for-
mou dvou výměnných akcí v  létě 
2014. Na polské straně se zástupci 
z Mikroregionu Hranicko spolu 
s  výrobci, držiteli značky, zúčast-
nili Svátku chmele a chleba, pořá-
danou v gmině Strzelce Opolskie 
na konci září. Kromě prezentace 
výrobků se také vyměňovaly zku-
šenosti a prohlubovala dosavad-
ní spolupráce. Na oplátku k nám 
polští výrobci přijeli začátkem 
října v  rámci Farmářského trhu 
regionu Hranicko v Hranicích. Zde 
prezentovali jak „variace chuťové“ 
ochutnávkou svých domácích pro-
duktů, tak „variace kulturní“ vy-
stoupením polského souboru BIS, 
který nám přiblížil polskou kulturu, tradice 
a  folklór. Další aktivitou projektu bylo vy-
tvoření dvou tzv. questů, her při-
pomínajících honbu za pokladem. 
První quest, s názvem Dobroty Mo-

ravské brány, zavádí hledače pokladu po 
vý robcích značky Moravská brána, druhý 

quest s názvem Hříšní 
lidé města Hranické-
ho, provádí účastníky 
městem Hranice, pře-
devším místy spoje-
nými se starodávnými 
vraždami, mučením či 
lynčováním. Cílem vy-
tvoření questů je snaha 
přilákat do regionu dal-
ší turisty a návštěvní-
ky. Oba questy jsou ke 
stažení na webu www.
hranicko.eu a na www.
questing.cz. 

Na příští sezónu se při-
pravuje i tištěná verze.

Projekt je spolufinan-
cován z Programu pře-
shraniční spolupráce 

2007–2013 Česká republika – Polská repub-
lika, z Fondu mikroprojektů Euroregion 

Praděd. Celková výše 
poskytnuté dotace je 
7.891 EUR.

Česko-polské variace chuťové a kulturní

Propagovat Hranicko vyrazila do Polska kromě výrobců i Hudecká muzika

MAS Hranicko z. s. / Hranická rozvojová agentura
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MAS Hranicko byla spolupořadatelem 
23 kulturních a sportovních akcí v regionu
V druhé polovině letošního roku se MAS 
Hranicko podílela na konání celkem 23 růz-
norodých akcí v regionu. Činila tak formou 
spolupořadatelství, kdy pomáhala s propa-
gací akce, se zajištěním vystoupení ama-
térských i profesionálních umělců a  po-
skytnutím technického zázemí v podobě 
stanů, pivních setů či stánků. Na vybraných 
akcích nabídla také občerstvení formou 
ochutnávek od místních výrobců, držite-
lů značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální 
produkt®. Cílem byla propagace MAS a její 
činnosti mezi návštěvníky akcí a to formou 
komentovaných vstupů, rozdáváním publi-
kací, zpravodaje a propagačních předmětů. 
Nejviditelnější formou pak byly velké pre-
zentační plachty, vyrobené speciálně pro 
tuto sérii akcí.

První z těchto akcí byla soutěž „O zlatou 
vařečku“ ve vaření kotlíkové guláše ve Ska-
ličce v polovině července. 

V dalších týdnech a měsících se MAS Hra-
nicko ukázala lidem v obcích napříč celým 
regionem – na tradičních hodech, na osla-
vách založení hasičských sborů, na roz-
loučení s prázdninami nebo sportovních 
akcích. Díky MAS Hranicko mohli lidé sly-
šet koncert Jiřího Stivína či estrádu Franty 
Uhra.

Velmi vydařenou a největší akcí bylo 
„Hranicko žije!“, kterou 10. října spolu 
s MAS Hranicko pořádala Hranická roz-
vojová agentura, a která byla součástí Far-
mářského trhu v Hranicích. Zatímco trh 
obsadil tradičně Masarykovo náměstí, spe-
ciálně výrobci ocenění značkou MORAV-
SKÁ BRÁNA regionální produkt® své stán-
ky rozestavěli na Pernštejnském náměstí 
u zámku, kde byla po celý den zajištěna pěší 
zóna se zákazem vjezdu aut. Lidé tak oce-
nili příjemnou prostornost a klidnou a pří-
jemnou atmosféru, která zde vládla. Pro-

gram byl opravdu pestrý. Po celý den mohli 
návštěvníci ochutnávat regionální výrobky, 
poslechnout si 2 živé kapely, pěvecký sou-
bor z Polska, shlédnout několik folklor-
ních tanečních vystoupení a akrobacii na 
kole. Své výrobky také představili 2 výrobci 
z polského partnerské gminy Strzelce Opol-
skie. Pro děti byl připraven skákací hrad, 
cykloškola, kde si mohly vyzkoušet jízdu na 
kolech mezi různými překážkami a závod 
na koloběžkách o cenné medaile a poháry. 
Zpestřením byla anketa o nejsympatičtější 
výrobek značky MORAVSKÁ BRÁNA, kde 
si první tři místa rozdělili Med z Včelího 
království U zeleného úlu, Hustopečské ko-
zí sýry z Farmy Kozí hrádek a Skaličský med 
z Včelí farmy Skalička.

Celý soubor 23 akcí zakončují Vánoční 
trhy v Hranicích ve dnech 3. a 4. pro-
since 2014 v Hranicích na Masarykově 
náměstí.

I díky MAS Hranicko se v regionu ukázal Železný Zekon i družstvo reprezentantů z dalekých Drahotusochi

◂ pokračování ze strany 1 

Díky této překážce zůstávají mnohé akce 
pouze ve stádiu plánů zasunutých někde 
v šuplíku, nebo se organizují pouze ve vel-
mi omezeném rozsahu. V regionu je tak 
velký potenciál pro rozvoj společenského 
života, hnací motor ve formě financí však 
tento potenciál brzdí. 

Zástupci obcí sdružení v Mikroregionu 
Hra nicko si tento problém uvědomují, 
a  proto dlouhodobě vyvíjejí snahu získat 
a  přerozdělit finanční prostředky na pod-
poru společenských, kulturních či spor-
tovních akcí ve svém okolí. Tato snaha byla 
naplněna prostřednictvím Grantového 
pro gramu regionu Hranicko. Vznikl v roce 
2008 a jednou z jeho priorit je spolupráce 

veřejného a soukromého sektoru prostřed-
nictvím sdružení finančních prostředků 
od Mikroregionu Hranicko a významných 
firem z Hranicka. Ty pak mohou využít po-
řadatelé akcí na organizaci svých akcí. 

Grantový program rozdělil za dobu sedmi 
let své existence více jak 1.300.000 korun 
mezi organizátory akcí, čímž se význam-
ným způsobem zasloužil o rozvoj společen-
ského a kulturního života v obcích regionu. 
Této úctyhodné sumy bylo dosaženo přede-
vším díky skvělé spolupráci se zapojenými 
firmami: Cement Hranice, SSI Schäfer, Vá-
hala a spol. jsou do programu zapojeny od 
jeho prvopočátků, Tondach Hranice, Hra-
nická rozvojová agentura, Kunst a CS Steel 
se připojily během jednotlivých ročníků. 

Škála podpořených akcí je přitom velice 
široká, ať už se týká velikosti samotné akce, 
územního rozsahu či žánru. Jen v letošním 
roce bylo podpořeno 16 akcí, jako např. 
oslavy vzniku dobrovolných sborů hasičů, 
sportovní turnaje v judu, vzdělávací akce 
včelařů a další. Během let se zapojují stá-
le noví organizátoři s novými akcemi, což 
svědčí o aktivitě místních organizátorů.

Možnost získat příspěvek má přitom kaž-
dý organizátor z řad spolků, neziskových 
organizací, příspěvkových organizací, kte-
rý má dobrý nápad, chuť a zaměření akce 
odpovídá cílům programu. Program bude 
otevřen i v roce 2015, bližší informace 
o možnosti získání příspěvků z Grantového 
programu regionu Hranicko jsou k dispo-
zici zájemcům na www.regionhranicko.cz. 

Grantový program regionu Hranicko 
pomáhá rozvoji společenského života

MAS Hranicko z. s. / Mikroregion Hranicko
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Od prosince roku 2013 je Mikroregion Hra-
nicko smluvním partnerem v projektu Pod-
pora meziobecní spolupráce, jehož hlavním 
nositelem je Svaz měst a obcí ČR. Projekt si 
klade za cíl vytvořit podmínky pro dlouho-
dobý rozvoj meziobecní spolupráce v Čes-
ké republice. Realizační tým, který vytváří 
strategické dokumenty ze tří 
základních oblastí a jedné voli-
telné, má nyní před sebou úkol 
dopracovat návrhové části, sta-
novit cíle, indikátory a sestavit 
tzv. akční plán. Tři základní ob-
lasti, které se v rámci projektu 
zpracovávají jsou: školství, soci-
ální infrastruktura a odpadové 
hospodářství. Volitelným téma-
tem bylo na prvním oficiálním 
setkání představitelů obcí celého 
regionu zvoleno Zaměstnanost 
a podpora podnikání. 

Dalším takzvaným průřezo-
vým tématem, které řeší Koordi-
nátor meziobecní spolupráce, je 
Administrativní podpora ma-
lých obcí. Při realizaci projektu, 
zejména při diskuzích se staros-

Projekt Meziobecní spolupráce řeší 
i administrativní podporu malých obcí

ty malých obcí, vznikl reálný požadavek na 
vznik administrativních (servisních) center 
pro obce. Tato centra by měla poskytovat 
menším obcím pomoc při řešení problémů, 
se kterými se bez dostatečného personál-
ního a tím i odborného zázemí potýkají. 
Cílem je vytvořit prostředí, kde jednotlivé 

obce budou mít snadný přístup k adminis-
trativnímu zázemí podle jejich aktuálních 
potřeb. 

Do poloviny ledna by se měl zpracovat 
a  vy plnit takzvaný Záznamník, kde se zjiš-
ťují podrobnosti k sedmi základním okru-
hům, které byly vymezeny v rámci tohoto 

tématu. 
Jedná se o okruhy: 1.  Právní 

podpora, 2. Ekonomické agendy, 
3. Dotační management, 4.  Ve-
řejné zakázky, 5. IT podpora, 
6. Technická a stavební podpora, 
7. Rozvoj obce. Samozřejmě ka-
ždý z těchto okruhů představuje 
soubor různých aktivit, které 
mohou obce poptávat.

Projekt meziobecní spolupráce 
potrvá na Hranicku až do května 
příštího roku, další informace 
můžete získat přímo na webu 
www.obcesobe.cz nebo v kance-
láři Mikroregionu Hranicko, 
te lefon 581 626 202, mobil 733 
137 754 (Michaela Škrobánková, 
koordinátor meziobecní spolu-
práce). 

V současné době převládá názor, že k dis-
pozici nejsou žádné dotační příležitosti 
a če ká se na druhou polovinu 2015, kdy se 
mají objevit první vyhlášené výzvy v novém 
programovacím období 2014–2020. Přitom 
je možno využít poměrně zajímavé příleži-
tosti – jak pro obce (veřejný sektor), tak pro 
spolky (NNO) či aktivní občany (fyz. osoby). 

EHP Norské fondy vyhlásily 20. 10. 2014 
výzvu k předkládání žádostí o uvolnění pro-
středků z Fondu pro bilaterální spolupráci 
na národní úrovni. Název je krkolomný, ale 
podporované aktivity poměrně jasné:
• studijní a pracovní cesty, návštěvy a set

kání s cílem sdílení zkušeností, know-
-how, přenosu nejlepší praxe

• bilaterální setkání, workshopy, semináře
• konference s cílem bi/multilaterálních 

setkání, prezentací a posílení kontaktů
• podpora tvorby a vzniku studií, analýz, 

dokumentace, získání informací a jejich 
sdílení

• výměna za účelem prohloubení spoluprá-
ce mezi příjemci pomoci a Norskem

• prezentační, propagační iniciativy k posí-
lení bilaterálních partnerství

Mezi oprávněné žadatele patří města, ob-
ce, mikroregiony, příspěvkové organizace 
(školy, kulturní a sociální instituce). Způso-
bilé výdaje jsou propláceny ex-post ve výši 
100 % vynaložených způsobilých výdajů. 
Žádosti lze předkládat průběžně od data 
vyhlášení výzvy až do 31. 12. 2016 nebo do 
vyčerpání alokovaných prostředků.

Další možností jsou takzvané Visegrad-
ské fondy. Zde mohou žadatelé předkládat 
projekty zaměřené prakticky na jakoukoli 
oblast. Podmínkou je vytvoření partnerství 
minimálně 2, ideálně i 5 partnerů ze zemí 
V4 – Česká republika, Polsko, Slovensko, 
Maďarsko. U tzv. Malých nebo Standard-
ních grantů může být rozpočet ve výši 
6.000 EUR, respektive 13.000 EUR a délka 
trvání projektu od 6 do 12 měsíců. Uzávěrky 
příjmu žádostí jsou v případě Malých gran-
tů 4× ročně, u Standardních grantů pak 
vždy v březnu a září. Žadatelem mohou být 
NNO, základní a střední školy, obce, další 
veřejné organizace jako muzea, galerie, 
spolky, ale i samostatné fyzické osoby

Erasmus+ je nový vzdělávací program 
Ev ropské unie na období 2014–2020, který 

podporuje spolupráci a mobilitu ve všech 
sférách vzdělávání, v odborné přípravě 
a  v  oblasti sportu a mládeže. Zajímavá je 
zde především takzvaná Klíčová akce č. 2 
– projekty spolupráce, kde jsou k dispozici 
následující oblasti: školní vzdělávání (MŠ, 
ZŠ, SŠ), odborní vzdělávání, mládež, vyso-
koškolské vzdělávání, vzdělávání dospě-
lých, neziskový sektor. 

V rámci Klíčové akce 2 je možné se zapojit 
do několika typů projektů. Jedním z nich 
jsou strategická partnerství, která se zamě-
řují na sdílení a výměnu zkušeností mezi 
organizacemi působícími v oblasti vzdě-
lávání a práce s mládeží, na přenos a reali-
zaci inovativních postupů na organizační, 
místní, regionální, národní nebo evropské 
úrovni.

Začátkem roku vám přineseme na našich 
webových stránkách www.regionhranicko.
cz nebo www.hranickarozvojova.cz infor-
mace o Operačním programu Přeshraniční 
spolupráce Česko–Polsko, kde jsou předpo-
kládané první výzvy již ve 2. čtvrtletí roku 
2015. 

Aktuální či blízké dotační příležitosti 
nejen pro obce

Setkání starostů v Černotíně prohloubilo meziobecní spolupráci

Mikroregion Hranicko / Hranická rozvojová agentura
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Strategie rozvoje regionu Hranicko 
má dokončenu analytickou část 
Co zajímavého nám ukázala?
Strategie rozvoje regionu Hranicko je zá-
sadním dokumentem a nástrojem rozvoje 
regionu pro období let 2014–2020. Připra-
vuje se komunitním způsobem, na jejím 
vzniku se ovšem nejvíce podílí MAS Hra-
nicko ve spolupráci s Mikroregionem Hra-
nicko, Mikroregionem Záhoran, městem 
Hranice a Hranickou rozvojovou agentu-
rou. Tvůrci jsou rozděleni na Řešitelský 
tým, složený z místních odborníků, který 
má na starosti tvorbu analýz a formulaci 
strategické části, Strategický výbor, slo-
žený ze zástupců rozhodovacích orgánů 
zapojených subjektů, jehož role je přijímat 
zásadní rozhodnutí a schvalovat výstupy 
v rámci tvorby strategie a dále to jsou tři 
pracovní skupiny. Každá je složená z cca 
20 osob, které mají vztah či odborné kom-
petence k dané oblasti. Na přelomu listo-
padu a prosince proběhla už jejich čtvrtá 
setkání. Uvedená tabulka představuje 
témata jednotlivých pracovních skupin. 
Průběžně výstupy prezentujeme na Veřej-
ných projednáních a již třetí takové setká-
ní je plánováno v průběhu ledna či února. 
Veškeré informace o Strategii naleznete 
na www.regionhranicko.cz/strategie. 

Finální verze Strategie bude v průběhu 
jarních měsíců odevzdána na Ministerstvo 
pro místní rozvoj. Pokud splní kvalitativní 
a formální nároky, bude na jejím základě 
umožněno místní akční skupině pro roky 
2015–2020 vyhlásit 2 až 4 vlastní dotační 
programy, které by měly za toto období do 
regionu přinést koncovým žadatelům až 
150 milionů korun.

Analytická část Strategie, která byla do-
pracována koncem srpna 2014, mapuje 
a ro zebírá území a obyvatelstvo Hranicka 
z nejrůznějších pohledů. Tato rozsáhlá 
část strategie je nezbytným základem, 

kte rý podloží fakty a čísly část návrhovou 
obsahující zejména stanovené strategické 
a specifické cíle. Ty jsou dále rozvedeny do 
konkrétních aktivit, které budeme v ná-
sledujících letech realizovat a to buď s po-
mocí dotací, pokud se tyto aktivity shodují 
s  jednotlivými oblastmi podpory operač-
ních programů, anebo za národní, krajské 
či vlastní prostředky.

Při jejím zpracování se vycházelo z nej-
novějších statistických dat, dotazníkových 
šetření mezi obyvateli regionu či řízených 
rozhovorů se starosty obcí. A co nás při-
tom zaujalo? 
• Každoročně se v regionu během let 2006 
až 2010 narodilo 310 až 380 dětí, přičemž 
nejvyšší přirozený přírůstek byl vysledo-

ván v obcích Bělotín a Hustopeče nad Beč-
vou.
• V rámci migrace obyvatelstva se lidé 
nejvíce stěhují z Hranic, kde v období 
2008–2012 ubylo 606 obyvatel. Naopak 
nejvíce obyvatel přibylo obcím Bělotín, 
Černotín, Milotice nad Bečvou a Skalička.
• Sčítání dopravy z roku 2010 ukázalo 
zajímavé počty vozidel projíždějících re-
gionem. Nejvíce obyvatele regionu kromě 
dálnice D1 a rychlostních silnic R47 a R48 
obtěžuje silniční tah na Valašské Meziříčí, 
po kterém v Hranicích projede během 24 
hodin 10 až 15 tisíc vozidel. Z Hranic do 
Hustopeč n. B. pak projede 7 až 10 tisíc vo-
zidel a stejné množství denně využije silni-
ci na Třídě 1. máje.
• Sportovní vybavenost regionu je na 
dobré úrovni. Na Hranicku se nachází 84 
sportovišť, což vychází v průměru na tři 
sportoviště na obec. 
• Na Hranicku máme 31 mateřských škol, 
celková kapacita je 1245 dětí a jsou naplně-
ny téměř z 90 %. Bělotínská školka se řadí 
k těm největším a v současnosti pojme 
125 dětí, po plánovaném rozšíření až 145. 
S  obsazením základních škol je to pod-
statně horší, celkový počet 4918 žáků totiž 
odpovídá naplnění kapacit pouze z 57 %, 
přičemž nejvíce obsazenou je hranická ZŠ 
1. máje s 86% zaplněností.

Pracovní skupina Zpracovávané priority 
Ekonomický rozvoj Priorita 1. Rozvoj malého a stř. podnikání, podpora za-

městnanosti a vzdělávání
Priorita 6. Rozvoj cestovního ruchu

Obyvatelstvo 
a sociální infrastruktura

Priorita 2. Rozvoj komunitního života a kvalitní tráve-
ní volného času
Priorita 3. Podpora sociálního začleňování, kvalitní 
sociální služby

Životní prostředí, technická 
a dopravní infrastruktura

Priorita 4. Veřejná infrastruktura a komunikace
Priorita 5. Zlepšování stavu životního prostředí

Pracovní skupiny se schází pravidelně už od roku 2013

MAS Hranicko z. s. 


