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Orgány MAS
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Rozhoduje

o nejdůležitějších otázkách jako např. přijetí základních dokumentů, 

schvalování plánu činností a rozpočtu, přijímání nových členů. Výbor 

partnerství je výkonným orgánem sdružení a má 13 členů, kteří jsou 

voleni Valnou hromadou. Do jeho působnosti patří zejména: volba 

předsedy, zpracování zpráv

o činnosti sdružení, zřizování 

komisí a pracovních skupin, 

nákup a využití majetku. 

P ředseda je  s tatutárn ím 

orgánem a se souhlasem Výboru 

partnerství činí jménem sdružení 

právní úkony. Předseda zastupuje 

sdružení navenek. Kontrolní 

komise sleduje a kontroluje 

veškeré činnosti sdružení zejména 

s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany 

majetku ve vlastnictví sdružení. Programový výbor má za úkol dohlížet 

nad přípravou, aktualizací a realizací SPL „Měníme Hranicko“

a doporučovat opatření k nápravě. Výběrová komise hodnotí podané 

Žádosti o dotaci podle preferenčních kritérií, určuje pořadí projektů

a při své činnosti respektuje názor a doporučení poradních skupin MAS 

(poradní skupiny zemědělství, revitalizace obcí, cestovní ruch, 

mládež a ženy). Manažer MAS a finanční manažer jsou zaměstnanci 

sdružení, kteří zabezpečují výkonné a administrativní zázemí.

Zbrašovské aragonitové jeskyně • Hranická propast • Lázně Teplice 

nad Bečvou • Městská památková zóna v Hranicích včetně nově zre-

konstruovaného náměstí, zámku, kostela Stětí Sv. Jana Křtitele, Staré 

radnice a židovské synagogy •  Městská památková zóna na Potštátě se 

zámkem, náměstím a hodinovou věží • zámky ve Všechovicích

a Hustopečích n.B. • romantický novogotický 

hrádek Kunzov • Památník roz-

vodí •  zřícenina hradu Puchart 

• větrné mlýny v Partutovicích, 

Skaličcea Porubě • Národní pří-

rodní rezervace Hůrka a Nad 

Kostelíčkem • Potštátské skalní 

město • Valšovická jezírka • zato-

pené lomy v Olšovci a Opatovicích 

• krytý aquapatrk v Hranicích • le-

tiště s možností vyhlídkových letů 

v Drahotuších • golfový areál v Radíkově a mnoho dal-

ších. Více na www.hranicko.eu.
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Region Hranicko – území působnosti MAS
Místní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 

působí na celém území regionu Hranicko. Hranicko leží na rozhraní me-

zi Moravskou bránou a Podbeskydskou Pahorkatinou a tvoří nejvýchod-

nější část Olomouckého kraje. V 31 obcích žije přes 34 tisíc obyvatel. 

Centrem regionu je město Hranice s necelými 20 tisíci obyvateli, pou-

ze tři další obce mají nad 1000 obyvatel. Ráz krajiny se pohybuje

v rozmezí od rovinaté nivy řeky 

Bečvy v Hranicích (250 metrů 

n.m.) až po hornatou a lesnatou 

krajinu na Potštátsku (až 502 me-

trů n.m.). Hranicko je velmi dob-

ře dostupné díky poloze na hlav-

ních dopravních tazích (nový 

úsek dálnice D47 Lipník n.B. – 

Bělotín, silnice Hranice - Žilina, 

panevropský železniční koridor 

Praha/Vídeň - Varšava). Regionem 

prochází nejníže položený úsek evropského rozvodí Černého

a Baltského moře. Hlavní řekou je Bečva, která tvoří východozápadní 

osu regionu, severní část odvodňují potoky vlévající se do Odry. Díky 

geologickému zlomu se v areálu Lázní Teplice nad Bečvou nachází pra-

meny léčivých minerálních vod, zpřístupněné jeskyně a nejhlubší pro-

past ve Střední Evropě. 
Jmenovitě tvoří region obce Býškovice, Bělotín, Černotín, Dolní 

Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče nad 

Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, 

Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, 

Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, 

Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky.

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, o.s. je neziskovou organizací 

typu „místní akční skupina“ (MAS) sdružující podnikatelské subjekty, 

zemědělce, neziskové organizace, spolky, místní samosprávy a fyzické 

osoby z regionu Hranicko. Vzniklo v roce 2005 nejdříve ja-

ko neformální sdružení několika 

regionálně činných institucí se 

zájmem o spolupráci ve pro-

spěch rozvoje regionu. V roce 

2006 pak získalo právní subjekti-

vitu jako stejnojmenné občanské 

sdružení. Základním posláním je 

podpora členů i ostatních organi-

zací regionu v jednotlivých pro-

jektech a aktivitách tak, aby byl 

zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého 

regionu při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírod-

ních zdrojů. Organizace je nápomocna při tvorbě jednotlivých rozvo-

jových strategií, veškeré aktivity jsou postaveny na základě partner-

ství a vzájemné spolupráce. Sdružení svou činností usiluje o naplnění 

Strategie rozvoje regionu Hranicko, na které se MAS shodla s mikrore-

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

giony a dalšími subjekty na 

Hranicku. Dokument stanovuje 

cíle, a priority rozvoje pro obdo-

bí 2007-2013. Hlavním nástrojem 

naplňování těchto cílů je realiza-

ce Programu LEADER „Měníme 

Hranicko“, dotačního programu, 

který s přispěním prostředků 

Evropské Unie a státního rozpočtu 

ČR umožňuje realizaci a finanční 

podporu rozvojových projektů na Hranicku.

Dotační programy LEADER podporuje Evropská unie na základě 

Iniciativy LEADER, která je charakteristická zcela novým způsobem 

myšlení a metodami, kterými přispívá k rozvoji venkova. Základními 

cíli iniciativy jsou zlepšení kvality života na venkově, šetrné zhodno-

cení místní produkce, přírodních a kulturních zdrojů, zavádění inovací 

a posílení venkovské komunity a spolupráce. Těchto cílů je dosahová-

no použitím tzv. principů LEADER. Mezi ty základní patří přístup „zdola 

– nahoru“ (nedochází k direktivnímu centrálnímu řízení, zásadní vize

a rozhodnutí vznikají na lokální úrovni a jsou realizovány místními ak-

téry), územní příslušnost strategie, místní partnerství veřejného a sou-

kromého sektoru, budování sítí a spolupráce. Pro podporu zavádění 

principů LEADER a dosažení cílů Iniciativy LEADER Evropská Unie vy-

hlásila Program LEADER 2007-2013. Ten je vedle jiných evropských do-

tačních programů značně ojedinělý a to především v tom, 

že odpovědnost za rozvoj úze-

mí, naplňování strategie, výběr 

a kontrolu podpořených projek-

tů přebírají právě místní akční 

skupiny, které díky svým členům 

nejlépe znají potřeby, problémy

i přednosti daného regionu. MAS 

Rozvojové partnerství má již

s LEADERem předchozí velmi dob-

ré zkušenosti, v roce 2006 zreali-

zovalo na Hranicku v rámci Programu 

LEADER ČR 2006 záměr „Šance pro Hranicko“, který umožnil podpořit 

8  investičních projektů.

V České republice je Program LEADER 2007–2013 součástí Programu 

rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (PRV) spravovaného 

Ministerstvem zemědělství ČR. PRV nabízí sadu opatření k rozvoji čes-

kého venkova, ze kterých si Rozvojové partnerství vybralo ty nejpo-

třebnější pro svůj region. Oblasti rozvoje, cíle, kterých chce dosáh-

nout a nástroje k dosažení těchto cílů pak MAS promítla do tzv. 

Strategického plánu LEADER, na němž se MAS shodla s vlastní členskou 

Co je to LEADER

LEADER v Česku a na Hranicku

základnou i širokou veřejností. Tímto dokumentem pro Hranicko je 

Strategický plán LEADER (SPL) „Měníme Hranicko“. Ten se stal základ-

ním kamenem Žádosti o realizaci SPL, kterou Rozvojové partnerství po-

dalo koncem roku 2007 v první ze dvou výzev k předkládání Žádosti o re-

alizaci SPL. MZe žádost schválilo a doporučilo k realizaci spolu s další-

mi 79 úspěšnými MAS z ČR, celkem se tedy do Programu LEADER 2007-

2013 v ČR zapojí 80 MAS. 

SPL „Měníme Hranicko“ je tedy strategickým dokumentem popisují-

cím směr, nástroje a cíle rozvoje regionu. Abychom s finanční podpo-

rou evropských fondů splnili, co jsme si předsevzali, vyhlásilo 

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko pro období 2008-2013 

Program LEADER „Měníme Hranicko“. Jedná se o dotační program, kte-

rý na základě každoročních místních výzev k předkládání Žádostí o do-

taci podporuje nejpřínosnější projekty ve vybraných oblastech. MAS 

tedy funguje jako jakýsi prostředník, který díky znalosti specifik svého 

regionu je nejlépe schopen rozhodnutí, jaké projekty nejvíce přispějí 

k naplňování cílů SPL. Žádosti o dotaci může podat jakýkoliv vhodný ža-

datel, jehož záměr odpovídá cílům a podmínkám programu. Žádosti se 

podávají na základě tzv. Fichí, závazného souboru podmínek, pravi-

del, cílů a preferenčních kritérií pro každou oblast. Rozvojové part-

nerství stanovilo pro Program LEADER na Hranicku celkem 7 fichí. 

Veškeré podrobnosti o programu, pravidla a aktuality naleznete na 

www.regionhranicko.cz/leader.

Program LEADER „Měníme Hranicko“

Program LEADER "Měníme Hranicko" - stručný přehled fichí 

číslo název fiche oprávnění žadatelé míra 
dotace 

hlavní podporované aktivity 

Fiche 
1 

Rozvoj 
zemědělských 
podniků 

Zemědělský podnikatel, 
subjekt vlastněný 
zemědělskými 
prvovýrobci 

40% * rekonstrukce, modernizace a 
výstavba objektů  
* nákup technologií pro živočišnou a 
rostlinnou výrobu 
* investice do objektů a zařízení pro 
využití obnovitelných zdrojů energie 

Fiche 
2 

Zemědělské a 
potravinářské 
produkty 

Zemědělský výrobce 
potravin nebo surovin 
pro lidskou spotřebu, 
výrobce krmiv 

50% zlepšení skladování a odbytu, 
investice do provozů na zpracování 
zemědělských a potravinářských 
produktů 

Fiche 
3 

Lesnická 
infrastruktura 

fyzické, právnické 
osoby, obce, sdružení 
hospodařící v lesích 

80% výstavba a obnova lesních cest, 
úprava vodního režimu v lesích 

Fiche 
4 

Lesnická 
technika 

fyzické, právnické 
osoby, obce, sdružení 
hospodařící v lesích 

50% stroje a zařízení pro údržbu lesních 
porostů, prvotního zpracování dříví, 
budování a údržbu lesních cest a 
stezek 

Fiche 
5 

Veřejná 
prostranství 

obce, svazky obcí, NNO, 
církve, zájmová sdružení 

80% obnova veřejných prostranství, 
veřejného osvětlení, zeleně, parkové 
úpravy, autobusové zastávky 

Fiche 
6 

Spolkový život 
a sport 

obce, svazky obcí, NNO, 
církve, zájmová sdružení 

80% * výstavba, obnova, rekonstrukce, 
vybavení volnočasových areálů, 
sportovišť, výletišť, objektů pro 
spolkové aktivity apod. 
* výstavba a obnova přilehlých 
sociálních zařízení a parkovišť 
* výstavba, modernizace knihoven, 
informačních center  

Fiche 
7 

Rozvoj 
cestovního 
ruchu 

zemědělský podnikatel, 
podnikatel s max. 
dvouletou historií 
v oblasti cest. ruchu 

60% výstavba, obnova či rozšiřování 
stávajících ubytovacích a 
stravovacích kapacit, půjčoven 
sportovního vybavení, budování 
turistických a naučných tras, rozvoj 
hipoturistiky 

 


