VÝROČNÍ ZPRÁVA
o realizaci SPL „Měníme Hranicko” za rok

2010
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Základní údaje o organizaci
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko je neziskovou organizací typu místní akční
skupina (dále jen MAS) sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace,
místní samosprávy, spolky a fyzické osoby v regionu Hranicko. Vzniklo v roce roku
2005 nejprve jako neformální sdružení několika regionálně činných institucí, které
spojoval zájem o spolupráci ve prospěch rozvoje regionu a uplatňování principů
partnerství. Na počátku roku 2006 vzniklo stejnojmenné občanské sdružení.
Základním posláním sdružení je podporovat své členy i ostatní okolní organizace
v regionu Hranicko v jednotlivých projektech a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale
udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním využití potenciálu místních lidských
a přírodních zdrojů. Organizace chce být nápomocna při tvorbě jednotlivých strategií
cílených do regionu Hranicko. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzájemné mezisektorové spolupráce, sdružení se řadí mezi tzv. místní akční
skupiny, funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňování těchto
cílů je realizace Strategického plánu LEADER "Měníme Hranicko" a tzv. projektů
Spolupráce, které s přispěním prostředků Evropské Unie a státního rozpočtu ČR
umožňují realizaci a finanční podporu rozvojových projektů na Hranicku.

Seznam členů k 31. 12. 2010
Aeroklub Hranice, Arnošt Hradil, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice,
Ekoprima Fin, František Kopecký, Golf Club Radíkov, Hranicko a.s., Ing. Jan Petřík,
Jiří Čoček, DiS., Jiří Trna, JS JUKO Rouské, Marie Čočková, Městys Hustopeče nad
Bečvou, Mgr. Miroslav Wildner, Mikroregion Hranicko, Mikroregion Záhoran, Milena
Koldová, Nový dvůr s.r.o., Obec Bělotín, Obec Malhotice, Obec Partutovice, Obec
Rouské, Obec Skalička, Obec Ústí, Oldřich Šnajdárek, Patriot o.s., Penzion Ostravanka, Petr Kopča, Radovan Mikuš, SDH Horní Újezd, SEKOPT v.o.s., SK Petanque Valšovice, SKI KLUB Hranice o.s., Spolek žen Býškovice, Statky Potštát a.s.,
TJ Sokol Hranice, TJ Sokol Slavíč, TJ Sokol Ústí, TJ SPV Střítež nad Ludinou, Včelí
farma Skalička, Vojtěch Skácel, Za uchování a rozvoj místních tradic o.s., Zemědělské družstvo Partutovice

Aktualizace stanov sdružení
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MAS se v roce 2010 rozhodla zaktualizovat vlastní stanovy, jelikož ty původní z roku
2005 již v mnohém nevyhovovaly současné situaci. Snahou bylo též ve stanovách
upřesnit některé zásadní postupy, u kterých nepanovala dosud jasná shoda. Téměř
celoroční proces sběru námětů, připomínkování, jednání Výboru partnerství
a dolaďování jednotlivých verzí vyvrcholil dne 16.11.2010, kdy Valná hromada
přijala aktualizované stanovy sdružení. Ty přináší několik zásadních změn, z nichž
uvádíme ty nejvýznamnější:

Zanesení realizace a naplňování Strategického plánu LEADER jako jedné ze
základních činností a cílů sdružení

Upřesnění povinností člena sdružení
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Vznik funkce místopředsedy

Rozšíření orgánů sdružení o Programový výbor

a Výběrovou komisi

Kodifikace zastupování nepřítomného člena na

Valné hromadě omezením na disponování max.
2 hlasy

Stanovení, za jakých podmínek není Valná
hromada usnášeníschopná a postup v takovémto případě
Volební valná hromada na zámku v Hustopečích n.B.

Stanovení pravidel pro změny stanov

Předsedu a místopředsedu nově místo Výboru partnerství volí Valná hromada

Předseda a místopředseda se z titulu své funkce stávají automaticky členy Výboru
partnerství

Složení orgánů Rozvojového partnerství v roce 2010
Rok 2010 byl v tomto ohledu zásadní, jelikož členům hned dvou orgánů skončil
tříletý mandát, svůj odchod z postu předsedy sdružení oznámil Filip Konečný, navíc
se tak jako každoročně obměnila třetina Výběrové komise. Dne 16.11.2010 proběhla volební Valná hromada, během které bylo zvoleno nové složení orgánů MAS pro
následující období. Následující oddíly tak pro přehlednost uvádějí všechny osoby
působící v roce 2010 v orgánech MAS s upřesněním délky jejich mandátu.

Předseda a místopředseda
Ing. Filip Konečný, MBA., zastupující TJ Skiklub Hranice, působil jako předseda od
20.2.2006, tedy od samého založení Rozvojového partnerství jako občanského
sdružení. Během roku 2010 oznámil svůj záměr na tuto funkci rezignovat, po dohodě
pak zastával předsednický post až do volební valné hromady 16.11.2010, kde byl
následně zvolen do nově vzniklé funkce místopředsedy sdružení.
Jeho hlavním úkolem bude zastupovat předsedu v době jeho
nepřítomnosti či nemoci. Jménem všech členů a příznivců
sdružení Filipu Konečnému vřele děkujeme za kvalitní, obětavou a
zodpovědnou práci v čele Rozvojového partnerství.
Novým předsedou sdružení byl zvolen Vojtěch Skácel, který je
členem jako fyzická osoba. V MAS pracuje taktéž ve Výběrové
komisi. Novému předsedovi přejeme jménem všech členů
a příznivců organizace mnoho úspěchů a dobře vykonané práce
pro Rozvojové partnerství.
Nový předseda MAS
Vojtěch Skácel

Výbor partnerství
Výbor partnerství je 13tičlenným výkonným orgánem MAS, který přijímá zásadní
rozhodnutí a doporučení Valné hromadě v rámci celkové činnosti organizace.
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Jméno
Hradil Arnošt
Juráňová Ludmila
Kočnarová Petra
Konečný Filip
Maršálek František
Stržínková Miluše
Škoda Dalibor
Vykopal Libor
Čoček Jiří
Krbálková Pavla
Pavelková Marta
Sehnálková Libuše
Šnajdárek Oldřich
Černá Jana
Lév Zdeněk
Skácel Vojtěch
Veličková Alena
Voldán Josef

Organizace
soukromý zemědělec, Provodovice
JS JUKO ROUSKÉ
Obec Skalička
TJ Ski klub Hranice o.s.
ZD Partutovice
Obec Rouské
Nový dvůr s.r.o.
Obec Ústí
soukromý zemědělec, Střítež n. L.
Mikroregion Záhoran
Patriot o.s. Olšovec
Klub žen Býškovice
soukromý zemědělec, Klokočí
TJ SPV Střítež n. L.
Mikroregion Hranicko
fyzická osoba, Rakov
SDH Horní Újezd
Obec Malhotice

Členem do 16.11.2010
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Členem od 16.11.2010
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Programový výbor
Programový výbor je devítičlenný a má na starosti řízení a nastavení dotačního
Programu LEADER "Měníme Hranicko".
Jméno
Hradil Arnošt
Juráňová Ludmila
Maršálek František
Stržínková Miluše
Světlíková Jana
Šnajdárek Oldřich
Černá Jana
Čoček Jiří
Škoda Dalibor
Kopecký František
Veličková Alena
Vykopal Libor

Organizace
soukromý zemědělec, Provodovice
JS JUKO ROUSKÉ
ZD Partutovice
Obec Rouské
Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice
soukromý zemědělec, Klokočí
TJ SPV Střítež n. L.
soukromý zemědělec, Střítež n. L.
Nový dvůr s.r.o.
fyzická osoba, Hustopeče n.B.
SDH Horní Újezd
Obec Ústí

Členem do 16.11.2010
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Členem od 16.11.2010
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Výběrová komise
Výběrové komise především hodnotí podávané Žádosti o dotaci. Členství se
každoročně z jedné třetiny obměňuje a při té příležitosti je rovněž pro následující
období stanoven počet členů. Výběrová komise pracovala od počátku roku 2010 jako
dvanáctičlenná. Řádný mandát skončil koncem roku čtyřem členům komise. V průběhu roku na členství rezignoval pan Jaroslav Jiříček, v prosinci také svého pověřeného zástupce v MAS změnil městys Hustopeče n.B., čímž zanikl mandát Antonínu
4
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Horníkovi. Na Valných hromadách 16.11. a 16.12. tak bylo zvoleno celkem 6 nových
členů, tak aby v roce 2011 mohla Výběrová komise pracovat jako 13tičlenná.
Jméno
Hlaváčková Blanka
Kočnarová Petra
Lév Zdeněk
Skácel Vojtěch
Voldán Josef
Wildner Miroslav
Pavelková Marta
Konečný Filip
Krbálková Pavla
Mikuš Radovan
Šindler Jaroslav
Juráň Jaroslav
Kopča Petr
Horník Antonín
Jiříček Jaroslav

Organizace
Penzion Ostravanka, Teplice n.B.
Obec Skalička
Mikroregion Hranicko
fyzická osoba, Rakov
Obec Malhotice
fyzická osoba, Hranice
Patriot o.s. Olšovec
TJ Ski Klub Hranice o.s.
Mikroregion Záhoran
fyzická osoba, Všechovice
Obec Partutovice
soukromý zemědělec, Skalička
lesní hospodář, Skalička
městys Hustopeče n.B.
Golf Club Radíkov

Mandát

mandát trvá

mandát do 16.11.2010,
znovuzvoleni na další tři roky

zvoleni 16.12.2010
mandát zanikl 16.12.2010
rezignace k 1.5.2010

Kontrolní komise
Kontrolní komise téměř po celý rok pracovala ve složení Antonín Horník (městys
Hustopeče nad Bečvou), Miroslav Wildner (fyzická osoba, Hranice) a Pavel Černý
(Hranicko a.s.). V prosinci 2010 změnil městys Hustopeče n.B. pověřeného zástupce v MAS, čímž zanikl mandát Antonínu Horníkovi. Na Valné hromadě 16.12. byl za
nového člena zvolen Václav Vomáčka.
V Rozvojovém partnerství dále působí jednotlivé poradní skupiny a to: Zemědělství,
Revitalizace obcí, Cestovní ruch, Mládež a Ženy.

Kancelář MAS
Rozvojové partnerství má 2 zaměstnance na celý úvazek, kteří zajišťují chod
organizace. K 31.12.2009 ukončila svůj zaměstnanecký poměr finanční manažerka
Gabriela Olivová, DiS. a její odpovědnost
za finanční řízení organizace v roce 2010
přešly na manažera MAS, jímž je i nadále
Mgr. František Kopecký. Od prosince
2009 na pozici administrativní pracovnice
nastoupila Lucie Machová. Ta se velmi
dobře a rychle ve fungování sdružení
zorientovala a od října 2010 tak mohla
přejít na pozici finanční manažerka/asistentka s převzetím příslušných odpovědností.

Manažeři MAS Lucie Machová a František Kopecký
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Přehled jednání orgánů MAS v roce 2010
Orgány MAS

Valná hromada

Výbor partnerství

Datum
Předmět jednání
14.1. Rozpočet na zázemí MAS na rok 2010
Schválení finanční zprávy za r. 2009, schválení Výzvy č. 1/2010, vznik Jednacího řádu orgánů MAS,
21.1. náměty na červnové kolo Projektů spolupráce
Výsledky Výzvy č. 1/2010 Programu LEADER, schválení aktualizované Strategie rozvoje regionu
24.6. Hranicko, harmonogram aktualizace SPL, poradenství Zelená úsporám
16.11. Aktualizace stanov, volba předsedy a místopředsedy, volba nových členů orgánů MAS
16.12. Dovolba členů orgánů MAS, výsledky letního hodnocení MAS, nová pravidla Osy IV., sebeevaluace MAS
12.1. Rozpočet na zázemí MAS na rok 2010, členské příspěvky
Poradenství Zelená úsporám, projekt Mobilní vybavení - konečný soupis investic, žádost
2.2.
o jednorázový příspěvek na činnost MAS
15.4. Projekty spolupráce - návrhy na červnové kolo (Ovocné stezky, Veřejná osvětlení na obcích, Stanoviště pro kontejnery)
14.9.

Informace o projektech Spolupráce, projednání návrhu změn stanov MAS
Aktualizace stanov MAS, Jednací řád Valné hromady, změna pozice L. Machové,
finanční vyhodnocení Výzvy č.1 /2008, systém provozu Mobilního vybavení
Jmenování nových členů správní rady agentury za MAS, finanční alokace na r. 2011,
14.12. čerpání rozpočtu MAS za r. 2010
19.1. Zhodnocení Výzvy č. 1/2009, mapování projektových námětů, stanovení Fichí a alokací pro Výzvu č. 1/2010
10.2. Definitivní podoba Fichí
4.3.
Schválení Výzvy č. 1/2010, Metodický pokyn pro hodnocení projektu
Programový výbor
21.6. Seznámení se závěry hodnocení Výběrové komise
28.6. Seznámení se závěry hodnocení Výběrové komise - znovuhodnocení projektu
4.11. Sebeevaluace MAS 2010, zhodnocení Výzvy č. 1/2010, plán aktualizace SPL
9.2.
Návrh metodických pokynů pro hodnocení projektů k Výzvě č. 1/2010
20.5. 1. školení členů
25.5. 2. školení členů
Výběrová komise
17.6. Výsledky hodnocení projektů žadatelů Výzva 1/2010
22.6. Výsledky hodnocení projektů žadatelů Výzva 1/2010
2.11. Výsledky hodnocení projektů žadatelů Výzva 1/2010
20.1. Kontrola hospodaření MAS
Kontrolní komise
28.1. Úpravy a naplnění preferenčních kritérií
Poradní skupina
Revitalizace obcí
9.12. Zhodnocení naplňování SPL
27.1. Úpravy a naplnění preferenčních kritérií
Poradní skupina
Zemědělství
13.12. Zhodnocení naplňování SPL
26.1. Úpravy a naplnění preferenčních kritérií
Poradní skupina
Cestovní ruch a podnikání 7.12. Zhodnocení naplňování SPL
25.10.

Realizace Strategického plánu LEADER
„Měníme Hranicko“ v roce 2010
1. Základní informace
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MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko od roku 2008 naplňuje vlastní
Strategický plán LEADER (dále jen SPL) „Měníme Hranicko“ popisující cíle, nástroje
a opatření k rozvoji regionu Hranicko. Díky získané finanční podpoře v rámci Osy IV.
LEADER Programu rozvoje venkova ČR (dále jen PRV) vyhlásila MAS dotační
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Program LEADER „Měníme Hranicko“, který do regionu nasměruje v letech 2008
– 2013 necelých 50 miliónů Kč dotačních prostředků. Program umožňuje žadatelům
po splnění podmínek získat dotace na realizaci koncových investičních projektů,
které jsou v souladu se SPL „Měníme Hranicko“ a cíli PRV. Žádosti o dotaci jsou
podávány na základě každoročních Výzev, a to v rámci jednotlivých fichí (opatření),
což jsou závazné dokumenty určující oprávněné příjemce dotace, cíle, kritéria
a další podmínky jednotlivých oblastí podpory (viz. www.regionhranicko.cz/leader).
V roce 2010 došlo k rozšíření o jednu Fichi, Program LEADER „Měníme Hranicko“
jich tak aktuálně nabízí celkem 8: Fiche č.1 Rozvoj zemědělských podniků, č.2
Zemědělské a potravinářské produkty, č.3 Lesnická infrastruktura, č.4 Lesnická
technika, č.5 Veřejná prostranství, č.6 Spolkový život a sport, č.7 Podnikání
v cestovním ruchu, č.8 Pěší trasy a hipostezky.

2. Příprava na vyhlášení Výzvy
V roce 2010 mělo před sebou Rozvojové partnerství již třetí Výzvu v pořadí a proto
se její příprava i průběh mohly opřít o dosavadní zkušenosti. Co se týče harmonogramu, administrativních postupů a zásadních milníků, ty se ukázaly po úpravách
z přelomu let 2008 a 2009 jako dobře nastavené a Výzva č.1/2010 tak kopírovala tu
předchozí z roku 2009.
MAS také v rámci Výzev let 2008 a 2009 vyhlásila alespoň jednou všech 7 původních Fichí a tak měla přímou znalost množství, zaměření a kvality předložených
projektů, stejně jako praktickou zkušenost s nastavením preferenčních kritérií, jimiž
se podané Žádosti o dotaci poměřují s cíli stanovenými v SPL. Právě na tuto oblast
se proto příprava zaměřila. Například Fiche č.7 Rozvoj cestovního ruchu ukázala, že
bude vhodné její rozdělení na dvě samostatné Fiche, které od sebe oddělí nižší
mírou dotované podnikatelské záměry na ubytovací kapacity či sportoviště od
neziskových záměrů obcí a spolků na vznik naučných či hipostezek, kde je naopak
záhodno poskytnout míru dotace na max. hranici 90%. Jako reakce na vývoj
nezaměstnanosti byla také navržena aktualizace priorit SPL a to přidáním priority
rozvoj malého podnikání. Už na podzim 2009 bylo proto nastartováno zmapování
potenciálního zájmu jednak o výše uvedené oblasti, a dále o tři Fiche, které měly dle
finančního plánu SPL přijít v roce 2010 na řadu, ale o něž nebyl v prvních letech
dostatečný zájem. Mapování bylo ukončeno v lednu 2010 s tímto výsledkem:
Fiche č.1 Rozvoj zemědělských podniků – 3 potenciální zájemci
Fiche č.4 Lesnická technika – 6 potenciálních zájemců
Fiche č.7 Podnikání v cestovním ruchu – 6 potenciálních zájemců
Zvažovaná nová Fiche č.8 Pěší trasy a hipostezky – 3 potenciální zájemci
Zvažovaná nová Fiche č.9 Zakládáni a rozvoj malých podniků – 19 potenciálních
zájemců
Programový výbor nakonec rozhodl, že i přes velký zájem malých podnikatelů nová
Fiche č.9 nevznikne a MAS v tomto roce zachová dosavadní nastavení SPL a ještě
jednou nabídne dotace zemědělcům a podnikatelům v cestovním ruchu v původním
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rozsahu. Případné zásadnější změny pak budou i s ohledem na výsledky Výzvy do
SPL zapracovány v rámci střednědobého vyhodnocení realizace SPL v polovině
programu, které proběhne v zimě roku 2011. Naopak návrh na vznik nové Fiche č.8
byl odsouhlasen a Fiche byla ihned do aktuální Výzvy zařazena.
Další změny se už týkaly především preferenčních kritérií. Po sérii jednání pracovních skupin a Programového výboru v lednu 2010 došlo opět k posunu v přesnosti
definic, přehlednosti a jejich praktické hodnotitelnosti, jež se promítly do platných
Metodických pokynů pro hodnocení projektů.
Dne 1.12.2009 MAS obdržela informaci o výši přidělené alokace na rok 2010
s částkou ještě o něco vyšší než předchozí rok. Na následných jednáních orgánů
MAS bylo stanoveno rozdělení alokace mezi koncové projekty a zázemí MAS.
Rozdělení přidělené alokace na rok 2010
Celková alokace
Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1. PRV)
Částka pro podpořené projekty (opatření IV.1.2. PRV)

11 284 146 Kč
1 546 000 Kč
9 738 146 Kč

Programový výbor na základě výsledku mapování potencionálních zájemců
a s ohledem na naplňování finančního plánu SPL stanovil pro Výzvu č.1/2010
následující Fiche a předpokládané alokace:
Fiche
č.1 Rozvoj zemědělských podniků
č.4 Lesnická technika
č.5 Veřejná prostranství
č.7 Podnikání v cestovním ruchu
č.8 Pěší trasy a hipostezky
Celkem

Podíl v %
24,6
19,5
19,9
30,8
5,1
100

Částka v Kč
2 400 000
1 900 000
1 938 146
3 000 000
500 000
9 738 146

Všechny výše uvedené plány a změny byly odsouhlaseny olomouckým Regionálním odborem Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen RO SZIF)
a Valná hromada MAS mohla dne 21. 1. 2010 odsouhlasit znění a harmonogram
Výzvy č.1/2010.

3. Vyhlášení Výzvy, sběr žádostí
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Dne 8. března byla vyhlášena Výzva č.1/2010 pro předkládání Žádostí o dotaci na
realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER „Měníme
Hranicko“ (dále jen Výzva) s tím, že uzávěrka sběru Žádostí byla stanovena na dny
26.-30. dubna, každý den pro jinou Fichi, tak aby se dal zvládnout obvyklý nápor
žadatelů v posledních dnech před uzávěrkou. Vyhlášení Výzvy doprovázela
informační kampaň obsahující 2 inzeráty velikosti čtvrtstrany v nejčtenějším
periodiku regionu Hranický týden, zveřejnění Výzvy na úředních deskách obcí
regionu a v místních knihovnách, hromadná emailová rozesílka potenciálním
zájemcům a všem obcím na Hranicku, otištění tiskových zpráv v Hranickém týdnu,
obecních zpravodajích a na regionálních internetových informačních portálech.
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Centrem informací jsou webové stránky Rozvojového partnerství, především podsekce
věnovaná Programu LEADER na adrese
www.regionhranicko.cz/leader. Zde bylo možno
nalézt a stáhnout veškeré potřebné dokumenty,
text výzvy, fichí, pravidel apod. Kancelář MAS
rovněž připravila pro každou Fichi zvlášť podrobnou Příručku pro žadatele k Výzvě č.1/2010,
která prováděla žadatele všemi úskalími přípravy
Žádosti o dotaci. Manažer MAS během trvání
Informační seminář pro žadatele
Výzvy poskytl množství telefonických, emailových a osobních konzultací. Pro zájemce byl také dne 17. března uspořádán
v Hranicích Informační seminář pro žadatele, kterého se zúčastnilo celkem 13
zájemců. V rámci Výzvy č.1/2010 bylo nakonec podáno 19 žádostí, 1 žadatel svou
Žádost o dotaci stáhl brzy po podání, dále tak bylo administrováno jen 18 projektů:
Seznam přijatých žádostí ve Výzvě č.1/2010
Evidenční
Fiche Žadatel
Název projektu
číslo
Moderní a šetrné hospodaření v lese
1/2010/001 4 Pavel Kubíček
Veřejné prostranství u hřbitova
1/2010/002 5 Obec Partutovice
1/2010/003 4 Petr Kopča
Nákup lesní techniky pro rozšíření a zkvalitnění práce v lese
Sklad brambor v Zemědělském družstvu Partutovice
1/2010/004 1 ZD Partutovice
1/2010/005 1 Alois Ondroušek
Hala pro výkrm drůbeže
1/2010/006 4 Vlastimil Suchánek Pořízení lesnické techniky pro zajištění produkce štěpky
1/2010/007 5 Obec Teplice n.B.
Revitalizace veřejného prostranství pod školkou
1/2010/009 5 Obec Opatovice
Obnova autobusové zastávky v Opatovicích
Obnova autobusové zastávky v obci Horní Újezd
1/2010/010 5 Obec Horní Újezd
1/2010/011 5 Obec Paršovice
Obnova veřejných prostranství v obci Paršovice
1/2010/012 7 Areál pohoda Loučky, s.r.o. Rekonstrukce Ubytovny a hospůdky U Hájku na cykloubytovnu
Zelené Všechovice
1/2010/013 5 Obec Všechovice
Revitalizace hřbitova ve Skaličce
1/2010/014 5 Obec Skalička
Český svaz včelařů,
Včelí naučná stezka
1/2010/015 8
o.s., z.o. Hranice
1/2010/016 7 Sportovní klub Hranice
Rekonstrukce sportovního areálu v Teplicích n/B
Rekonstrukce recepce penzionu
1/2010/017 7 Penzion Ostravanka, s.r.o.
Jezdecká hala Středolesí
1/2010/018 7 Evžen Blecha
Hipostezka na Potštátsku
1/2010/019 8 Hranická rozv. ag., z. s.

Datum
Rozpočet Požadovaná
přijetí projektu v Kč dotace v Kč
20.4.2010
1.017.705
508.852
23.4.2010
2.008.968
800.000
26.4.2010
1.975.560
700.000
26.4.2010
4.058.270
1.000.000
26.4.2010
2.904.000
1.000.000
365.000
27.4.2010
872.000
583.530
389.020
27.4.2010
212.238
27.4.2010
145.790
288.368
28.4.2010
196.512
231.238
157.853
28.4.2010
28.4.2010
1.679.180
1.007.508
28.4.2010
778.412
524.125
1.043.241
695.493
28.4.2010
29.4.2010

143.140

128.826

29.4.2010
29.4.2010
29.4.2010
29.4.2010
Celkem

2.400.000
436.000
639.821
410.000
21.681.671

1.200.000
261.600
383.892
369.000
9.833.471

Po Výzvách v letech 2008 a 2009, kdy se převis požadovaných dotací oproti prostředkům k dispozici blížil dvojnásobku, chybělo v této Výzvě pro uspokojení všech
žadatelů pouze necelých 100.000 Kč. Pro žadatele a zpracovatele Žádostí byl také
kanceláří MAS připraven dotazník, ve kterém byla hodnocena účinnost propagace
Výzvy, kvalita informačních zdrojů pro přípravu Žádostí a úroveň konzultací pracovníků MAS. Z celkem 16 dotazníků vyplynula spokojenost se všemi třemi výše
uvedenými oblastmi.
9
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4. Administrace žádostí
Po uzávěrce Výzvy započala třístupňová kontrola podaných Žádostí. Hned při
podání to byla kontrola úplnosti, kdy se ověřovalo, zda byla žádost podána ve
správném formátu a zda obsahuje všechny povinné přílohy. Poté následovala
administrativní kontrola dle vlastních kontrolních listů, jejímž předmětem bylo
podrobné přezkoumání obsahu Žádosti a její soulad se závaznými vzory a pravidly.
Všech 18 žadatelů bylo vyzváno k opravě či doplnění údajů. Po odstranění nedostatků pak byla třetí kontrolou tzv. kontrola přijatelnosti, kterou prošlo bez výhrad rovněž
všech 18 žadatelů.

5. Výběr projektů
V této fázi vstoupila do administrativního procesu Výběrová komise MAS. Úvodním
aktem bylo šestihodinové intenzivní školení členů Výběrové komise a Programového výboru, které proběhlo kvůli časovým možnostem některých členů nadvakrát a to
20. a 25. května. Program i délka byla přizpůsobena dřívějším zkušenostem
a celkem 5 vyhlášeným Fichím. Školení obsahovalo nejen teoretický podrobný
rozbor Metodických pokynů pro hodnocení projektů, ale taktéž cvičné bodování
projektů. Po ukončení následovalo 1. zasedání Výběrové komise, kde došlo
k rozdělení projektů mezi jednotlivé hodnotitele, každý projekt hodnotili tři hodnotitelé, přičemž při rozdělování byl brán zřetel na minimalizaci možných střetů zájmů dle
Statutu Výběrové komise.
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25. května taktéž proběhlo již
tradiční Veřejné slyšení žadatelů, zde se hodnotitelé i široká
veřejnost mohli seznámit se
všemi 18 hodnocenými Žádostmi a položit doplňující dotazy.
Jednotliví členové Výběrové
komise pak vyhodnotili podané
Žádosti a přiřadili jim počet bodů
dle naplnění jednotlivých
preferenčních kritérií v souladu
s Metodickým pokynem pro
hodnocení projektů. Povinně též
Veřejné slyšení žadatelů
slovními komentáři doplnili
argumenty pro ne/přidělení bodů v jednotlivých kritériích. 14. června odevzdali své
hodnotící listy manažerovi MAS, který v následujících dnech provedl jejich kontrolu.
Cílem bylo zkontrolovat, zda nedošlo k zásadním odchylkám od Metodického
pokynu především ve formálních objektivních kritériích. U kritérií, kde více záleží na
vlastním soudu hodnotitele, pak manažer MAS pouze upozornil hodnotitele, že se
jeho počet bodů v příslušném kritériu výrazněji odlišuje od ostatních hodnotitelů. Na
2. zasedání Výběrové komise dne 17. června členové proargumentovali výše
uvedená odlišná hodnocení a výjimečně korigovali udělené body v příslušných
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kritériích, poté komise stanovila a schválila pořadí projektů dle udělených bodů až na
jednu Fichi z důvodů níže uvedených.
V historii MAS poprvé zde totiž nastala u jedné z podaných Žádostí komplikovaná
situace. Všichni 3 hodnotitelé odmítli daný projekt ohodnotit, jelikož dle jejich názoru
nesplňoval kritéria přijatelnosti. V tom se lišili od názoru Kanceláře MAS, která
projekt zkontrolovala jako přijatelný. Rozhodnutí tak bylo na Programovém výboru,
který na schůzce 21. června vrátil hodnocení Výběrové komisi s tím, aby byl projekt
obodován. Tak se stalo hned následující den, v dodaných hodnotících listech však
byly nalezeny rozpory s Metodickým pokynem, o čemž byl Programový výbor
informován a tak ani na svém dalším jednání 28.6. neschválil výsledky Výzvy
a vyzval hodnotitele, aby svá hodnocení uvedli do souladu s Metodickým pokynem.
Bodování bylo následně opraveno, Výzva pak byla Programovým výborem schválena a 30.6. všech 18 doporučených projektů registrováno na RO SZIF v Olomouci.
Jednodušší práci měl tentokrát Programový výbor s rozdělením alokací. Kromě
Fiche č.5 Veřejná prostranství totiž ve všech 4 ostatních vyhlášených fichích
nedosáhla celková požadovaná částka úrovně plánované alokace a uspokojeni tak
mohli být všichni žadatelé. Zbylé prostředky pak byly převedeny do Fiche č.5, kde
kvůli malému převisu došlo pouze k pokrácení posledního projektu v pořadí
o 95.325 Kč.
Během července a srpna pak svou administrativní kontrolu provedl taktéž RO SZIF.
Za úspěch můžeme jistě považovat, že zatímco v minulých výzvách byly vyzvány
k alespoň drobným opravám všechny podané Žádosti, tentokrát hned 12 projektů
prošlo zcela bez výhrad, významnější opravy pak musely být provedeny pouze u 2
projektů. Tento výsledek svědčí o dobré práci Kanceláře MAS, která taktéž šetří čas
a energii žadatelů.
Dne 5. listopadu tak bylo ze strany SZIF definitivně schváleno 18 Žádostí o dotaci
podaných v rámci Výzvy č.1/2010 Programu LEADER „Měníme Hranicko“, čímž se
celkový počet v Programu LEADER podpořených projektů rozrostl na 43 (11
projektů z roku 2008 resp. 14 z roku 2009). MAS hned 11. listopadu uspořádala
Seminář pro příjemce, kde všem zúčastněným představila jejich povinnosti
a budoucí kroky realizace jejich projektů. Během prosince 2010 příjemci podepsali
Dohody o poskytnutí dotace a mohou se tak pustit do realizace svých záměrů.
Přehled definitivně schválených Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č.1/2010
Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků
Pořadí Název žadatele
1
2

Alois Ondroušek
Zeměděl. družstvo Partutovice

Název projektu
Hala pro výkrm drůbeže
Sklad brambor v Zemědělském družstvu Partutovice

Rozpočet
Průměr
hodnocení projektu v Kč
28,7
2.904.000
23,3
4.058.270
Celkem
6.962.270

Přidělená
dotace v Kč
1.000.000
1.000.000
2.000.000
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Fiche 4 Lesnická technika
Pořadí Název žadatele
1
2
3

Petr Kopča
Pavel Kubíček
Vlastimil Suchánek

Rozpočet
Průměr
hodnocení projektu v Kč
29,3
1.975.560
Nákup lesní techniky pro rozšíření a zkvalitnění práce v lese
Moderní a šetrné hospodaření v lese
24,3
1.017.705
Pořízení lesnické techniky pro zajištění produkce štěpky
21,0
872.000
Celkem
3.865.265
Název projektu

Přidělená
dotace v Kč
700.000
508.852
365.000
1.573.852

Fiche 5 Veřejná prostranství
Pořadí Název žadatele
1
2
3
4
5
6

Obec Horní Újezd
Obec Paršovice
Obec Opatovice
Obec Všechovice
Obec Teplice n/B

7

Obec Skalička

Název projektu
Obnova autobusové zastávky v obci Horní Újezd
Obnova veřejných prostranství v obci Paršovice
Obnova autobusové zastávky v Opatovicích
Zelené Všechovice
Revitalizace veřejného prostranství pod školkou
Veřejné prostranství u hřbitova

Obec Partutovice

Rozpočet
Průměr
hodnocení projektu v Kč
55,3
288.368
231.238
55,3
52,3
212.238
778.412
51,0
46,3
583.530
45,3
2.008.968

Revitalizace hřbitova ve Skaličce

Přidělená
dotace v Kč
196.512
157.853
145.790
524.125
389.020
800.000
600.168

44,0

1.043.241

(požadováno 695.493)

Celkem

5.145.995

2.813.468

Fiche 7 Podnikání v cestovním ruchu
Rozpočet
Průměr
hodnocení projektu v Kč
55,0
2.400.000
Sportovní klub Hranice s.r.o. Rekonstrukce sportovního areálu v Teplicích nad Bečvou
Rekonstrukce recepce penzionu
53,3
436.000
Penzion Ostravanka, s.r.o.
49,7
639.821
Evžen Blecha
Jezdecká hala Středolesí
40,7
1.679.180
Areál pohoda Loučky s.r.o. Rekonstrukce Ubytovny a hospůdky U Hájku na cykloubytovnu
5.155.001
Celkem

Pořadí Název žadatele
1
2
3
4

Název projektu

Přidělená
dotace v Kč
1.200.000
261.600
383.892
1.007.508
2.853.000

Fiche 8 Pěší trasy a hipostezky
Pořadí Název žadatele
1
2

Název projektu

Český svaz včelařů, o.s., z.o. Hranice
Hranická roz. agentura, z. s.

Celkové výsledky

Včelí naučná stezka
Hipostezka na Potštátsku

Rozpočet
Průměr
hodnocení projektu v Kč
48,3
143.140
34,7
410.000
553.140
Celkem

Přidělená
dotace v Kč
128.826
369.000
497.826

Počet doporučených projektů

Rozpočty projektů celkem v Kč

Přiznané dotace v Kč

18

21.681.671

9.738.146

Celkově Výzva č.1/2010:

Došlo tak k následujícímu rozdělení prostředků ve Výzvě č. 1/2010:
Fiche
č.1 Rozvoj zemědělských podniků
č.4 Lesnická technika
č.5 Veřejná prostranství
č.7 Podnikání v cestovním ruchu
č.8 Pěší trasy a hipostezky
Celkem

Plán v %
24,6
19,5
19,9
30,8
5,1
100

Plán v Kč
2.400.000
1.900.000
1.938.146
3.000.000
500.000
9.738.146

Skutečnost v %
20,5
16,2
28,9
29,3
5,1
100

Skutečnost v Kč
2.000.000
1.573.852
2.813.468
2.853.000
497.826
9.738.146

Po třech letech a třech Výzvách Programu LEADER „Měníme Hranicko“ tak byly
prozatím rozděleny (zazávazkovány) tyto finanční prostředky ve srovnání s půvo12
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dním předpokladem:
Fiche
č.1 Rozvoj zemědělských podniků (vyhlášeno 2008, 2010)
č.2 Zemědělské a potravinářské produkty (2009)
č.3 Lesnická infrastruktura (2009)
č.4 Lesnická technika (2008, 2010)
č.5 Veřejná prostranství (2008, 2010)
č.6 Spolkový život a sport (2008, 2009)
č.7 Podnikání v cestovním ruchu (2009, 2010)
č.8 Pěší trasy a hipostezky
Celkem

Částka v Kč
3.000.000
2.000.000
1.363.745
2.654.539
4.552.254
8.005.254
3.695.262
497.826
16.030.734

Podíl v %
11,6
7,8
5,3
10,3
17,7
31,1
14,3
1,9
100

Předpoklad dle SPL v %
17,1
7,9
5,5
4,5
15,0
30
20
100

Z tabulky vyplývá, že oproti plánu je zatím poddimenzováno čerpání ve Fichích č.1, 7
a 8, naopak více prostředků oproti předpokladům bylo alokováno do Fiche č.4. Tyto
skutečnosti budou podrobně rozebrány ve střednědobém hodnocení realizace SPL
v polovině programu, které MAS provádí v období listopad 2010 – únor 2011. Jeho
výsledkem pak bude aktualizace SPL na druhou polovinu trvání programu, tj. roky
2011-2013.

6. Období po registraci Žádostí
Pracovníci MAS v říjnu a listopadu osobně navštívili místa realizace doporučených
projektů, aby se přesvědčili o pravdivosti údajů uvedených v Žádostech a na
setkáních se žadateli je informovali o dalším průběhu administrace jejich Žádostí.
Fotogalerii z návštěv lze nalézt na webu Rozvojového partnerství.
Ke zhodnocení průběhu Výzvy proběhla jak
schůzka Výběrové komise dne 2.11., tak
schůzka Programového výboru dne 4.11.
S odstupem byly rozebrány jednotlivé administrační fáze, největší pozornost byla logicky
věnována rozboru situace kolem nejdříve
nehodnoceného projektu a přijmutí postupů,
které v budoucnu budou umět takovouto
situaci řešit. Jedním z opatření bude povinnost
Výběrové komise jakékoliv své závěry
formulovat do písemného usnesení, které Kontrola před zahájením realizace proběhla také v Opatovicích
bude předloženo Programovému výboru. Dále bylo dohodnuto, aby zhodnocení
Výzvy probíhalo ihned po registraci projektů na RO SZIF a ne až s několikaměsíčním
zpožděním.
Na podzim roku 2010 rovněž proběhlo už druhé kolo Sebeevaluace MAS, jehož
prostřednictvím se mohli členové vyjádřit k jejímu fungování v programu LEADER.
Opětovně se tedy pod drobnohledem ocitly složky, které určitým způsobem pomáhají program naplňovat. Jednalo se o Výběrovou komisi, Programový výbor,
Kancelář MAS, pracovní skupiny a metodického poradce MAS. Celkem bylo
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odevzdáno 12 dotazníků, což byl mírný nárůst oproti prvnímu kolu, nicméně se stále
jedná o malý vzorek mnohem početnější členské základny. Složkou s nejlepším
hodnocením se stala kancelář MAS s ratingem 3,9 bodů. Naopak nejslabší hodnocení získaly pracovní skupiny: 3,3 bodů. Účastníci šetření mohli ke svému hodnocení připojovat různé komentáře a poznámky, které členům MAS posloužily jako cenná
zpětná vazba pro zlepšování své práce. Poprvé mohlo být srovnáváno hodnocení za
jednotlivé roky a sledovány rozdíly výkonnosti složek zapojených do realizace
programu.

7. Realizace projektů schválených v předchozích Výzvách
Taktéž v roce 2010 probíhala čilá realizace projektů schválených v předchozích
dvou výzvách.
Kancelář MAS byla po celou dobu plně k dispozici příjemcům, poskytovala konzultace, připravovala a schvalovala Hlášení o změnách, kontrolovala a schvalovala
Žádosti o proplacení, účastnila se Kontrol SZIFu na místě po ukončení realizace.
Kancelář MAS i široká veřejnost také může v samostatném prostoru na webu
sledovat vývoj realizace podpořených projektů včetně textových aktualit a fotografií
z míst realizace.
V roce 2010 byla ukončena realizace posledních dvou projektů (viz fotografie)
z Výzvy č.1/2008 a MAS tak mohla přistoupit k celkovému finančnímu vyhodnocení
této Výzvy:
Datum
Počet
Datum oznámení
žádosti
hlášení
o schválení platby
o změnách o proplacení
Arnošt Hradil
3
31.5.2009
6.8.2009
obec Teplice n.B.
1
28.8.2009
5.2.2010
obec Ústí
1
25.6.2009
27.1.2010
obec Klokočí
3
7.8.2009
2.4.2010
obec Skalička
3
31.8.2009
12.1.2010
ZD Partutovice
0
26.8.2009
10.11.2009
obec Horní Újezd
2
11.11.2009
24.3.2010
obec Rouské
2
30.11.2009
24.2.2010
obec Opatovice
2
25.11.2009
17.2.2010
obec Dolní Těšice
7
18.1.2010
11.3.2010
Dechová hudba Hustopeče n.B.
30.9.2010
18.5.2010
4
Celkem

Žadatel
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Z tabulky vyplývá, že všichni
žadatelé úspěšně zrealizovali své projekty a obdrželi
dotace téměř v plné požadované výši. Žadatelé z přidělených dotací nevyčerpali
celkem 77 863 Kč (1,1%
z celkové alokace), dle

Přidělená Požadovaná dotace
Skutečně
dotace
dle Žádosti
proplacená
dle Dohody
o proplacení
dotace ze SZIFu
700.000
675.000
674.999
380.687
380.687
380.686
470.786
461.255
461.108
190.400
190.400
186.641
775.378
775.378
775.378
1.000.000
1.000.000
1.000.000
671.031
668.370
668.369
800.000
799.999
799.999
468.000
467.999
467.999
1.199.000
1.163.353
1.160.945
283.818
278.796
272.261
6.939.100
6.861.237
6.848.385

Zkušebna dechovky Hustopeče n.B.
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Obecní dům v Dolních Těšicích

nových pravidel však o tuto částku MAS nepřijde, jelikož je převedena do alokací pro
další roky. Dalších 12 852 Kč tvoří korekce za nesprávně vykázané výdaje, které už
MAS znovu poskytnuty nebudou, jedná se však jen o zanedbatelných 0,2% z celkové alokace.
Co se týče projektů realizovaných v rámci Výzvy č.1/2009, zde byla k 31.12.2010
úspěšně ukončena realizace všech 14 podpořených projektů, pouze u 9 projektů
však již byla dotace proplacena na účet příjemců, proto tabulka ukazuje pouze stav
administrace Žádostí o proplacení. O zdařilém díle svědčí následující malá fotogalerie.

Lesní cesta nad místní částí Nejdek

Sociální zázemí v Penzionu Ostravanka

Rekonstruované šatny TJ Tatran Všechovice

Nové vybavení knihovny v Radíkově

Multifunkční hřiště Býškovice

Volnočasové centrum Špičky

Klubová místnost Aeroklubu Hranice

Lesní cesta Poruba u Hustopeč n.B.

Dětské hřiště v Drahotuších

Obnovené výletiště v Rakově

Fotbalové hřiště Střítež n.L.
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Nové vybavení řeznictví
Oldřicha Kubeši z Malhotic
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Technologie sýrárny na Farmě Zdeňka
v Porubě u Hustopeč n.B.

Zázemí penzionu U Tomášů
ve Všechovicích

Tabulka stavu administrace projektů v rámci Výzvy č.1/2009
Žadatel

obec Bělotín
Penzion Ostravanka
TJ Tatran Všechovice
obec Radíkov
obec Býškovice
obec Špičky
Aeroklub Drahotuše
městys Hustopeče n.B.
město Hranice
obec Rakov
obec Střítež n.L.
Oldřich Kubeša
Zdeňka Horníková
Marcela Tomášová

Počet hlášení Datum žádosti Kontrola SZIFu Datum oznámení Přidělená dotace
o schválení platby
dle Dohody
o změnách o proplacení
na místě

1
1
4
3
5
1
3
2
2
2
1
2
3
3

30.4.2010
29.6.2010
29.6.2010
30.6.2010
30.6.2010
23.7.2010
23.8.2010
30.9.2010
12.10.2010
13.10.2010
27.10.2010
29.10.2010
8.12.2010
13.12.2010

3.6.2010
4.8.2010
4.8.2010
3.8.2010
3.8.2010
24.8.2010
6.10.2010
25.10.2010
3.11.2010
1.12.2010
1.12.2010

21.7.2010
12.11.2010
29.9.2010
27.10.2010
16.9.2010
3.12.2010
15.12.2010

412.976
350.049
580.958
322.480
597.683
836.800
900.000
950.769
640.884
545.041
461.781
1.000.000
1.000.000
492.213

Požadovaná dotace
Skutečně proplacená
dle Žádosti
dotace ze SZIFu
o proplacení

412.976
330.984
580.958
322.480
597.348
823.010
900.000
834.147
640.884
545.041
461.484
1.000.000
1.000.000
492.213

382.096
311.919
580.958
322.480
597.346
823.010
834.147

8. Propagace a prezentace realizace SPL
a Programu LEADER „Měníme Hranicko“
MAS v roce 2010 využívala zavedené komunikační kanály pro propagaci Programu
LEADER a realizace SPL. Kromě již výše zmíněné propagace samotné Výzvy to
bylo celkem 10 zveřejněných článků v nejčtenějším periodiku v regionu Hranický
týden, několik článků v týdeníku Sedmička, na informačních serverech, webových
stránkách obcí a spřízněných organizací, v obecních zpravodajích. Všechny
zásadní novinky a oznámení byly rozesílány na cca 250 emailových adres významných aktérů a potenciálních žadatelů v regionu. Velký prostor vždy pěti stran využilo
Rozvojové partnerství také ve dvou číslech Zpravodaje Region Hranicko, který
vydalo v měsíci květnu a prosinci spolu s Mikroregionem Hranicko a Hranickou
rozvojovou agenturou. Po celý rok se představují ukončené projekty v elektronickém
dvouměsíčníku Newsletter, který vydává a na několik set emailových adres rozesílá
Hranická rozvojová agentura. Na konci roku také Rozvojové partnerství pořídilo
sadu propagačních předmětů s vlajkou EU, logy LEADER, MAS a PRV. Jednalo se
o trička, bloky a společenskou hru domino/mikádo. V neposlední řadě byl Program
LEADER a naše MAS prezentována na několika akcích:
16
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Setkání partnerské platformy Podejme si ruce 8.- 9.1.2010
Ve dnech 8. a 9. ledna 2010 proběhlo na Hranicku setkání partnerské platformy
Podejme si ruce, která sdružuje kromě naší MAS taktéž MAS Český Západ – Místní
partnerství, MAS Kyjovské slovácko
v pohybu a MAS Mikroregionu Frýdlantsko.
První částí setkání byla exkurze po regionu.
Hosté tak navštívili Včelařské muzeum
a zámek v Hranicích a dále projekty podpořené z Programu LEADER: veřejné prostranství
v Ústí, výletiště ve Skaličce a zkušebnu
dechové hudby v Hustopečích n.B. Po této
exkurzi proběhlo jednání o aktuálně běžících
i připravovaných projektech Spolupráce. Na
druhý den exkurze pokračovala návštěvou
Stříteže nad Ludinou a Potštátu.
Seminář MZV Východní partnerství
Na prestižní seminář vyrazili 10.10.2010 na
pražské Ministerstvo zahraničních věcí František Kopecký za MAS a Jan Balek za Mikroregion Hranicko. V samostatných prezentacích
představili naši činnost zástupcům tzv. Východního partnerství (bývalé sovětské svazové
republiky), kteří se v ČR po dobu jednoho týdne
vzdělávali v demokratickém způsobu fungování
a řízení státu, samospráv a neziskového
sektoru. Po semináři byli
pozváni na recepci belgické velvyslankyně v ČR paní Renilde
Loeckx, jíž se zúčastnilo mnoho dalších ambasadorů.
Den kultury na zámku
Rozvojové partnerství se prezentovalo taktéž na významné
akci přímo v regionu. Již tradiční Den kultury na zámku proběhl
v sobotu 23. 10. 2010 ve dvoraně hranického zámku. Kromě
vlastního stánku dostala MAS prostor k prezentaci také
v rámci živého vstupu v doprovodném kulturním programu.
Konference Venkov 2010
Už druhý ročník celonárodní konference Venkov proběhl
tentokrát ve dnech 23.-25. listopadu 2010 v Lázních Bělohrad
a mezi účastníky byli i tři zástupci MAS, manažeři František
Kopecký a Lucie Machová spolu s členkou Výběrové komise
Martou Pavelkovou. Konference na tři dny spojila nejrůznější sektory, organizace
a osobnosti, které pracují pro rozvoj venkova, hlavním tématem byl rozvoj venkova
po skončení současného programovacího období EU, tedy po roce 2013.
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Mimo hlavní program byly přínosné také doprovodné exkurze či různá neformální setkání. Manažeři
MAS se například setkali se dvěma zástupci právě
vznikající makedonské LAG Delcevo, kteří projevili
zájem o spolupráci a přenos našich zkušeností, jež
by pomohly osvojování metody LEADER
v Makedonii.
Představení MAS starostům obcí regionu
Dne 16.12.2010 na hranickém zámku, nedlouho
po komunálních volbách, ze kterých vzešla též
spousta nových starostek a starostů, představil manažer MAS organizaci a její
poslání přítomným starostkám a starostům na jejich pravidelném setkání v rámci
ORP Hranice.

Anna Čárková a Lucie Machová
na konferenci Venkov 2010

9.Celorepublikové hodnocení MAS, stanovení bonusů
V srpnu 2010 proběhl ze strany MZe, SZIFu a Národní sítě MAS proces hodnocení
všech 112 MAS v ČR, které se účastní dotačního programu LEADER. Kromě zpětné
vazby bylo pro nás toto hodnocení důležité ve stanovení tzv. „finančních bonusů“ na
alokaci pro rok 2011. Zjednodušeně řečeno, čím lépe jako MAS pracujeme, tím více
peněz na projekty dostaneme.
MAS byly rozděleny do kategorií podle toho, ve kterém kole výběru získaly finanční
podporu pro realizaci SPL. V naší kategorii 48 MAS vybraných v roce 2008 jsme se
umístili mezi 16 nejlepšími MAS v nejlépe hodnocené skupině a v příštím roce tak
můžeme počítat s bonusem vyšším než budou mít MAS zařazené do ostatních třech
kategorií. V kladném hodnocení se odrazily např. bohaté webové stránky, kvalitní
servis zájemcům a žadatelům či nízká chybovost podávaných projektů. Realizujeme
hned 4 projekty Spolupráce, což nás řadí mezi nejúspěšnější MAS v ČR. Rezervy
naopak zatím máme v důkladnějším monitoringu programu a v zapojování mládeže.

10.Aktualizace Strategie rozvoje regionu Hranicko
V roce 2010 proběhla významná aktualizace integrované strategie území (ISÚ),
která existuje již od roku 2005 pod názvem Strategie rozvoje regionu Hranicko.
Tento dokument stanovující vize, cíle a priority rozvoje Hranicka do roku 2013 je
mimo jiné vodítkem pro diskusi MAS, mikroregionu a dalších institucí při přípravě
projektů. Ve své původní verzi již nevyhovoval aktuání situaci, změn doznaly též
některé priority rozvoje území např. v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu,
budování venkovských muzeí nebo rozvoje sociálních služeb. Naopak byla
vypuštěna opatření, která postupem času ztratila v materiálu svůj význam. Jednalo
se například o zavádění informačních technologií nebo o podporu zachování
hranické nemocnice. Orgány i členská záladne měla možnost dokument připomínkovat, MAS pak aktualizovanou verzi schválila na Valné hromadě 12.6.2010.
18
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11.Externí poradenství MAS
Důležitým pomocníkem Kanceláři MAS při realizaci SPL „Měníme Hranicko“ je
využívání služeb externího poradce, který svými zkušenostmi a pohledem
„zvnějšku“ pomáhá zkvalitňovat průběh realizace. Od začátku programu tyto služby
pro MAS zajišťuje Hranická rozvojová agentura, z.s. Úkolem externího poradce je
kromě poskytování „provozních“ rad a konzultací též facilitace schůzek, pomoc se
sebehodnocením, evaluace, připomínkování dokumentů a metodických materiálů,
zpracování hodnotících zpráv, aktualizace SPL a ISÚ. Nejdůležitějšími počiny byly
v roce 2010 další kolo sebeevaluace MAS, aktualizace Strategie rozvoje regionu
Hranicko a započetí procesu zhodnocení realizace SPL v polovině programu.

12. Interní vzdělávání zaměstnanců MAS, praxe
Manažeři MAS se ve dnech 22. 1. a 19. 2. zúčastnili dvou seminářů na téma
„Komunikace ve službách cestovního ruchu“ konaných v lázních Teplice n. B. Dále
pak 22.3. proběhlo společné školení s pracovníky RO SZIF a MAS Olomouckého
kraje v Přerově, 3.12. absolvovali oba zaměstnanci školení na program Excel 2007.
Manažer MAS se dále zúčastnil seminářů „Stavební řízení, výběrové řízení“ 26.2.
v Lipové a Zelená úsporám 23.3. v Ostravě. Na podzim 2010 vykonávala v MAS
odbornou praxi žačka SSOŠ v Hranicích Nikola Štefková. Kancelář MAS také v roce
2010 poskytováním podkladů, konzultacemi a metodickou pomocí spolupracovala
se dvěma studentkami, Ivanou Hýžovou a Hanou Králíkovou, při vzniku jejich
bakalářských a diplomových prací.

Projekty Spolupráce
Projekty Spolupráce (opatření IV.2.1., Osa IV. LEADER, PRV ČR) jsou vedle
naplňování SPL druhou hlavní možností, jak realizovat pomocí evropských dotací
rozvojové záměry místních akčních skupin. Pro realizaci projektů Spolupráce se
musí spojit alespoň 2 MAS z ČR nebo zahraničí, přičemž se jedna vždy ujme role tzv.
Koordinační MAS (dále jen KMAS) a je zodpovědná za projekt jako celek. Ostatní
MAS plní roli Partnerských MAS (PMAS).
Rozvojové partnerství se aktivně pokouší o získání podpory v každé vyhlášené
Výzvě a účast v již 4 schválených projektech nás řadí na špici v rámci celé ČR.

1. Zmapování a marketing nevyužitých prostor
Prvního zdárně zrealizovaného projektu Spolupráce se účastnily taktéž MAS
Mohelnicko a MAS Na cestě k prosperitě. Cílem bylo přispět k řešení problematiky
brownfields a chátrání nevyužitých objektů a prostor s prioritním zaměřením na
menší nevyužité místnosti, budovy či provozy. Po několikaměsíčním mapování byla
v září spuštěna databáze nevyužitých prostor na Hranicku, která dává podrobný
přehled o stavu a možnostech využití těchto ploch a objektů. Ke konci roku obsaho19
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vala celkem 25 objektů. Projekt pak byl zakončen konferencí dne 15.7. ve Špičkách.
Ze 100% dotovaný projekt s rozpočtem 586.000 Kč (z toho MAS Hranicko 188.500,Kč) byl ukončen v září 2010, do 31.12. dosud nebyla uzavřena administrace Žádosti
o proplacení. Na následném provozu a zajištění aktuálnosti databáze se MAS
dohodla s Hranickou rozvojovou agenturou. Databáze funguje na adrese
www.regionhranicko.cz/databaze.

2. Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce

Slavnosti jablek v Krasíkově

Setkání Koordinační pracovní skupiny

Podium na Dni s regionem Hranicko

Tohoto projektu Spolupráce se zúčastnily 3 místní akční skupiny z partnerské
platformy „Podejme si ruce“, kromě Hranicka to byl MAS Český Západ – Místní
partnerství a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Cílem projektu s celkovým rozpočtem 4.251.000 Kč (z toho MAS Hranicko 1.727.000,- Kč) bylo pořízení sady mobilního vybavení pro využití na nekomerčních akcích samotné MAS, jejich členů i dalších
pořadatelů z Hranicka, kteří splní podmínky dané provozním řádem.
Tento poměrně složitý projekt byl do jisté míry symbolem činnosti MAS v roce 2010.
Počátek roku byl ve znamení dohody na dlouhodobém provozu vybavení s celkem 4
partnery, obcemi Ústí a Skalička, městysem Hustopeče n.B. a Mikroregionem
Záhoran. Rozsah spolupráce se upřesňoval po celý rok, až vykrystalizoval do
podoby, kdy partneři pomohou s předfinancováním projektu, v jejich skladech bude
vybavení umístěno, partneři zabezpečí údržbu a funkčnost vybavení, budou
zajišťovat dopravu, montáž a demontáž a účtovat si manipulační poplatky na úhradu
nákladů s tím spojených. Rozvojové partnerství se během celého roku na základě
celkem pěti zadávacích řízení postupně vybavilo profipodiem 6x8m, dvěma velkokapacitními stany 6x15m, třemi stany 6x9m, dvěma stanovými podlahami 6x9m, 20
sadami stolů a lavic, 6 jarmarečními stánky, zvukovou aparaturou, dataprojektorem
s plátnem a dvěma výčepními zařízeními.
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Projekt byl dále doplněn o doprovodné aktivity, z nichž uvádíme jen ty, které realizovala přímo MAS Hranicko:
- 3 společná školení zaměřená na montáž, obsluhu a údržbu pořízeného vybavení
- dočasné zaměstnání 4 pracovníků po dobu 4 měsíců zajišťujících údržbu
a provoz vybavení
- akce Den s regionem Hranicko, kterou MAS spolupořádala s Mikroregionem
Hranicko a Hranickou rozvojovou agenturou. Na akci představila veřejnosti
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pořízené vybavení, součástí byl turnaj v pétanque, atrakce pro děti i dospělé
a bohatý kulturní program.
- propagační leták propagující projekt a pořízené vybavení, cedule, potisky
a samolepky označující vybavení logem MAS a poskatovatele dotace,
internetová prezentace a kalendář využití
- exkurze 5 zástupců MAS Hranicko na propagační akci projektu na území
partnerské MAS Český Západ ve dnech 1.-2.10.2010, MAS Hranicko přispělo do
programu Slavností jablek v Krasíkově dokonce i vlastním kulturním vystoupením.
- příprava smluv a provozního řádu
Další informace a bohaté fotogalerie k tomuto projektu naleznete na webu MAS
v sekci Projekty Spolupráce. Dosud nejrozsáhlejší samostatný projekt dokončilo
Rozvojové partnerství v říjnu 2010, do 31.12. dosud nebyla uzavřena administrace
Žádosti o proplacení. Plné rozběhnutí systému poskytování mobilního vybavení je
plánováno na březen 2011.

3. Za poznáním a odkazem předků
V březnu 2010 MAS čekala další radostná
zpráva o schválení v pořadí již třetího projektu
Spolupráce, kde se role KMAS ujala MAS
Mohelnicko. Cílem projektu s rozpočtem
4.922.159 Kč (z toho MAS Hranicko 2.244.059
Kč) je vybudování celkem 4 stálých expozic
v partnerských regionech. Na Hranicku
vzniknou do jara 2011 minimuzea připomínající dvě polozapomenuté významné osobnosti
nedávné historie. Bělotínská fara byla
v minulém století dlouholetým působištěm
Vzdělávací seminář v Dolních Těšicích
papežského preláta Dr. Jaroslava Studeného,
významného literáta, stavitele kostelů, ale též člověka postiženého komunistickou
zvůlí normalizace. V Býškovicích se pak 2 místnosti bývalé školy promění v muzeum
místní historie, jemuž bude vévodit expozice věnována místnímu rodákovi, spoluzakladateli Čsl. Legií, významné postavy Československé armády za 1. republiky
a aktivnímu odbojáři popravenému gestapem plk. Bohuslavu Závadovi. Úvodní
aktivitou byla dvojice vzdělávacích seminářů, přičemž ten náš uspořádala MAS
1. června 2010 v sále obecního domu v Dolních Těšicích pod názvem „Interaktivní
expozice na Mohelnicku a jinde v ČR“. Seminář zahrnoval teoretickou i praktickou
část a představil účastníkům spoustu příkladů i návodů, jak do běžných i netradičních výstav a muzeí zařadit interaktivní prvky umožňující aktivní zapojení návštěvníků. Součástí byla též návštěva stálé expozice „Jak se žilo v Ójezdě“ v Horním
Újezdu. Na podzim proběhla dvojice zadávacích řízení, po nichž se vybraní dodavatelé pustí v lednu do investiční části projektu, tak aby byly expozice otevřeny v dubnu
2011.
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4. Moravské a slezské ovocné stezky a další projekty Spolupráce
Také do červnové Výzvy Rozvojové partnerství
spolupřipravilo dokonce hned tři Žádosti o dotaci.
S MAS Mohelnicko byl naplánován návazný
projekt s cílem vybudování dalších 4 venkovských expozic, na Hranicku tentokrát ve Všechovicích a na Potštátě. Bohužel tento projekt v silné
konkurenci až šestinásobného převisu zájmu
neuspěl. MAS tento záměr dále drží mezi svými
prioritami, o čemž svědčí fakt, že jej nabídla ke
Setkání s kolegy z polské LGD Kraina Dinozaurów
společné realizaci polské LGD Kraina Dinozaurów. Ta působí na území gmin Kolonowskie a Zawadzkie, s nimiž region poutají
už dva společné projekty v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce
Česko – Polsko. První iniciační schůzka proběhla 15. listopadu přímo v kanceláři
MAS.
Dalším želízkem v ohni byl projekt „Slunce svítí i v noci“ připravený spolu s MAS
Prostějov – venkov. Jeho podstatou byla pilotní instalace solárního veřejného
osvětlení v několika obcích regionu, tak aby obyvatelstvo získalo praktickou zkušenost s tímto šetrným osvětlením. V plánu byla instalace celkem 34 svítidel v 11
obcích. Bohužel partnerská MAS nás neinformovala, že mimo tento projekt podává
jako KMAS ještě dva další, což odporovalo pravidlům. Volba, od které ze svých třech
podaných Žádostí partneři odstoupí, padla právě na tento.
Alespoň třetí podaný projekt pod názvem Moravské a slezské ovocné stezky se
realizace dočká, jelikož byl ke spolufinancování SZIFem schválen v listopadu 2010.
Hned sedm moravských MAS se v něm spojí, aby neinvestičními aktivitami jako jsou
vzdělávání, mapování, exkurze a propagace obnovilo mezi obyvatelstvem zájem
o ovocnářství jako kulturního dědictví venkova. Projekt s rozpočtem 4.280.570 Kč
(z toho MAS Hranicko 632.593 Kč) bude zahájen v únoru 2011 a poběží rok a půl.

Další aktivity MAS
Série vzdělávacích seminářů v rámci projektu KS NS MAS
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MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko spolupracovalo v roce 2010 na
projektu „Propojování místních akcí rozvoje venkova Olomouckého kraje - vzdělávání a informace pro III. osu“, který realizuje Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR,
o.s. v Olomouckém kraji v rámci op. III.3.1. Vzdělávání a informace PRV ČR. Projekt
se sestává ze série sedmi vzdělávacích seminářů zaměřených na příklady dobré
praxe jednotlivých opatření III. osy PRV, přičemž druhý v pořadí proběhl za organizačního zaštítění naší MAS na území regionu Hranicko, konkrétně 13.10.2010
v Klokočí. Pod názvem „Nové společenské akce“ byl zaměřen na opatření III.2.1.2.,
záměr b) Zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity. Jako
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zajímavé příklady z Hranicka byly na
semináři představeny nově vybavené
knihovny v Klokočí a Radíkově a
především projekt Mobilní vybavení
pro kulturní a sportovní akce, který
realizuje MAS Hranicko. Odpoledne
následovala související exkurze po
Účastníci exkurze u podia v Hustopečích n.B.
regionu (Hustopeče n.B., Ústí, Horní
Újezd). Seminář byl určen zástupcům MAS, AZV, mikroregionů a dalším zájemcům
z území Olomouckého kraje, kterých se v Klokočí sešlo téměř 40. Zaměstnanci
a členové MAS se zúčastnili také dalších seminářů tohoto projektu, konkrétně 18.11.
na Bouzově a 9.12. v Tučíně.

Poradenství k programu Zelená úsporám
Nadějný začátek a snad pouze dočasný konec mělo v roce 2010 zřízení Nezávislého poradenského místo k programu Zelená úsporám. Pod zastřešením Národní sítě
MAS v ČR a s pomocí dotace od Státního fondu životního prostředí Rozvojové
partnerství od srpna 2010 nabízela bezplatné konzultace a pomoc s přípravou
Žádostí o poskytnutí dotace. Než se stačila nová služba řádně rozběhnout, oznámil
v říjnu SFŽP uzavření programu minimálně do února 2011, což spolehlivě odradilo
veškeré potenciální klienty. Budoucnost poradny tak bude zcela záležet na tom, zda
se v budoucnu ještě Program Zelená úsporám rozběhne.

Účast na aktivitách Národní sítě MAS, CSPV
Rozvojové partnerství se jako člen Národní sítě MAS (dále jen NS MAS) účastnilo
vybraných aktivit tohoto celostátního sdružení místních akčních skupin. Během
celého roku to bylo především připomínkování nových Pravidel Opatření IV.1.1.
a IV.1.2. PRV. Oba zaměstnanci se zúčastnili Valné hromady NS MAS 11. března
v Mělníku.
Manažer MAS František Kopecký je nadále členem kontrolní komise Krajského
sdružení Národní sítě MAS v Olomouckém kraji.
Pracovníci MAS se také zúčastnili 13.3. druhého setkání Celostátní sítě pro venkov
okresu v Přerov v Hradčanech, tématem bylo představení aktuálních dotačních
možností pro obce.
Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2010
Náklady
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Osobní náklady
Úroky, poplatky za vedení BÚ
Poskytnuté členské příspěvky
Odpisy NIM a HIM (nákup MV)
Celkem
Hospodářský výsledek

157.081
452.042
1.253.530
20.112
10.500
89.920
1.983.185

Výnosy
Tržby
Úroky
Členské příspěvky
Dary
Dotace (dohadná položka)

32.327
387
76.990
190.481
1.848.634

Celkem

2.148.819
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165.634
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VYDALA:
Místní akční skupina
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Tř. 1. máje 2063
753 01 Hranice
tel.: 581 601 716
email: ropa@regionhranicko.cz
KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. František Kopecký
manažer MAS

tel.: 773 583 020
email: f.kopecky@regionhranicko.cz
Lucie Machová
finanční manažerka, asistentka MAS

tel.: 773 593 020
email: l.machova@regionhranicko.cz
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