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

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. 2011
Aeroklub Hranice, Arnošt Hradil, Občanské sdružení Ochránců Záhorské přírody a vod Býškovice, Eko.Prima 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, Společnost
Patriot o.s., Blanka Hlaváčková,
Petr Kopča, Radovan Mikuš, SDH
Horní Újezd, SEKOPT v.o.s., SK
Petanque Valšovice, SKI KLUB
Hranice o.s., Ženy Býškovic, Statky
Potštát a.s., TJ Sokol Hranice, TJ
Sokol Slavíč, TJ Sokol Ústí, TJ SPV
Střítež nad Ludinou, Jaroslav Juráň,
Vojtěch Skácel, Za uchování
a rozvoj místních tradic o.s.,
Zemědělské družstvo Partutovice
Prosincová Valná hromada MAS ve Stříteži n.L.
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SLOŽENÍ ORGÁNŮ ROZVOJOVÉHO
PARTNERSTVÍ V ROCE 2011
PŘEDSEDA
Vojtěch Skácel, Rakov, členem jako fyzická osoba
Předseda zastupuje sdružení navenek, je statutárním orgánem sdružení a se souhlasem Výboru partnerství činí jménem sdružení právní
úkony. Kontroluje činnost Kanceláře MAS a plnění úkolů uložených
Valnou hromadou či Výborem partnerství.

Vojtěch Skácel

MÍSTOPŘEDSEDA
Ing. Filip Konečný, MBA., zastupující TJ Skiklub Hranice
Jeho hlavním úkolem je zastupovat předsedu v době jeho nepřítomnosti či nemoci.

VÝBOR PARTNERSTVÍ
Výbor partnerství je 13tičlenným výkonným orgánem MAS, který přijímá zásadní rozhodnutí a doporučení Valné hromadě v rámci celkové činnosti organizace.
JMÉNO
Černá Jana
Hradil Arnošt
Juráňová Ludmila
Kočnarová Petra
Konečný Filip
Lév Zdeněk
Maršálek František

ORGANIZACE
TJ SPV Střítež n. L.
soukromý zemědělec, Provodovice
JS JUKO ROUSKÉ
Obec Skalička
TJ Ski klub Hranice o.s.
Mikroregion Hranicko
ZD Partutovice

JMÉNO
Skácel Vojtěch
Stržínková Miluše
Škoda Dalibor
Veličková Alena
Voldán Josef
Vykopal Libor

ORGANIZACE
Fyzická osoba Rakov
Obec Rouské
Nový dvůr s.r.o., Hustopeče n.B.
SDH Horní Újezd
Obec Malhotice
Obec Ústí

PROGRAMOVÝ VÝBOR
Programový výbor je devítičlenný a má na starosti řízení a nastavení dotačního
Programu LEADER "Měníme Hranicko".
JMÉNO
Hradil Arnošt
Juráňová Ludmila
Kopecký František
Maršálek František
Stržínková Miluše

ORGANIZACE
soukromý zemědělec, Provodovice
JS JUKO ROUSKÉ
fyzická osoba, Hustopeče n.B.
ZD Partutovice
Obec Rouské

JMÉNO
Světlíková Jana

ORGANIZACE
Ochránci Záhorské přírody
a vod Býškovice

Šnajdárek Oldřich
Veličková Alena
Vykopal Libor

soukromý zemědělec, Klokočí
SDH Horní Újezd
Obec Ústí
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VÝBĚROVÁ KOMISE
Výběrové komise pracovala po celý rok 2011 jako
třináctičlenná a jejím
hlavním úkolem je hodnotit podávané Žádosti
o dotaci. Členství se
každoročně z jedné třetiny
obměňuje, na konci roku
2011 tak skončil tříletý
mandát čtyřem členům. Na
Valné hromadě 15. 12.
2011 byli tři z nich znovuzvoleni a jeden člen
nahrazen nově zvoleným.

JMÉNO
Hlaváčková Blanka
Juráň Jaroslav
Konečný Filip
Kopča Petr
Krbálková Pavla
Mikuš Radovan
Pavelková Marta
Šindler Jaroslav
Voldán Josef
Kočnarová Petra
Lév Zdeněk
Skácel Vojtěch
Wildner Miroslav
Fibich Ivan

ORGANIZACE
Penzion Ostravanka, Teplice n.B.
soukromý zemědělec, Skalička
TJ Ski Klub Hranice o.s.
lesní hospodář, Skalička
Mikroregion Záhoran
fyzická osoba, Všechovice
Patriot o.s. Olšovec
Obec Partutovice
Obec Malhotice
Obec Skalička
Mikroregion Hranicko
fyzická osoba, Rakov
fyzická osoba, Hranice
Obec Bělotín

MANDÁT

mandát trvá

mandát do 15. 12. 2011,
znovuzvoleni na další
tři roky
členem do 15. 12. 2011
zvolen 15. 12. 2011

KONTROLNÍ KOMISE
Kontrolní komise po celý rok pracovala ve složení Václav Vomáčka (městys Hustopeče
nad Bečvou), Miroslav Wildner (fyzická osoba, Hranice) a Pavel Černý (Hranicko a.s.).
V Rozvojovém partnerství dále působí jednotlivé poradní skupiny a to: Zemědělství,
Revitalizace obcí a Cestovní ruch, které se v roce 2011 ke společnému jednání nesešly.
Dále v tomto roce došlo k obnovení činnosti pracovní skupiny Mládež, která se zformovala ze skupiny aktivních žáků ZŠ
Bělotín. Jejich hlavní akcí v tomto roce
byla exkurze na LeaderFEST do Štramberka dne 17.5.2011.

KANCELÁŘ MAS
Ro zvojové par tner ství má 2
zaměstnance na celý úvazek, kteří
zajišťují chod organizace. Manažerem
MAS je Mgr. František Kopecký, finanční manažerkou je Lucie Machová.
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Lucie Machová

PŘEHLED JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MAS V ROCE 2011
ORGÁNY MAS

Valná hromada

Výbor partnerství

DATUM JEDNÁNÍ
24. 2. 2011

23. 6. 2011

Zpráva o výsledcích Výzvy č. 1/2011, Schválení podání projektu
spolupráce Minimuzea II., Vznik značky Moravská brána regionální
produkt…

15. 12. 2011

Zpráva o výsledku celorepublikového Hodnocení MAS, Volba třetiny VK,
Schválení doplnění Střednědobého hodnocení SPL v polovině
programu, Skutečné čerpání rozpočtu na zázemí MAS v r. 2011…

25. 1. 2011

Rozpočet na zázemí MAS pro rok 2011, Předfinancování PS Moravské
a slezské ovocné stezky…

23. 2. 2011

PS Moravské a slezské ovocné stezky, Farmářské trhy, Projekty
spolupráce pro červnové kolo 2011…

16. 6. 2011

Schválení smluv Mobilní vybavení, RZ Moravská brána, Schválení
podání Žádosti o dotaci na mezinárodní projekt spolupráce Minimuzea II.,
Žádost MR Hranicko – podání žádosti na projekt Pracovní tymy II…

24. 11. 2011

Zpráva o výsledku celorepublikového Hodnocení MAS, Návrh na zřízení
datové schránky, Národní strategický plán LEADER 2014+…

15. 1. 2011

Návrh externího poradenství pro rok 2012, Návrh navázání odměn
členů orgánů MAS na účast při sebeevaluaci MAS

17. 1. 2011

Projednání a připomínkování evaluační zprávy k dosavadnímu
naplňování SPL

1. 2. 2011
24. 2. 2011
Programový výbor

7. 3. 2011

Kontrolní komise

Schválení hodnotící zprávy SPL, Projednání návrhu aktualizace SPL,
Příprava Výzvy č. 1/2011
Schválení aktualizace SPL
Schválení Fichí 2, 6, 9, preferenčních kritérií k Výzvě č. 1/2011

14. 3. 2011

Schválení metodických pokynů k Fichím č. 2, 6 a 9

16. 6. 2011

Schválení pořadí projektů

19. 7. 2011

Společné setkání členů PV, VK a VyPa – debata o dalších úpravách
Fichí pro příští Výzvy…

12. 12. 2011

Výběrová komise

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ
Schválení VZ 2010, Finanční zpráva 2010, Úpravy vnitřní směrnice č. 1,
Rozpočet na zázemí MAS 2011, Schválení aktualizace SPL, Schválení
Výzvy 1/2011…

Harmonogram přípravy Výzvy 2012, Plnění finančního plánu SPL po Výzvě
2011 a výhled 2012-2013, Doporučení ze Střednědobého hodnocení...

23. 5. 2011

1. zasedání VK + školení VK

13. 6. 2011

2. zasedání VK

19. 7. 2011

Společné setkání členů orgánů VK, PV a VyPa

7. 2. 2011

Kontrola účetnictví MAS za rok 2010
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REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER
„MĚNÍME HRANICKO“ V ROCE 2011
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
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 Program
LEADER „Měníme Hranicko“, který do regionu nasměruje v letech 2008 – 2013 cca
45 miliónů Kč dotačních prostředků. Program umožňuje žadatelům po splnění podmínek získat dotace na realizaci koncových 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 2011 došlo k rozšíření o jednu Fichi, Program
LEADER „Měníme Hranicko“ jich tak aktuálně nabízí celkem 9:
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, č.9 Zakládání
a rozvoj mikropodniků.
2. PŘÍPRAVA NA VYHLÁŠENÍ VÝZVY
V roce 2011 mělo před sebou Rozvojové partnerství již čtvrtou Výzvu v pořadí a proto
se její příprava i průběh mohly opřít o dosavadní zkušenosti.
Co se týče harmonogramu, plánem bylo pokračovat v zavedeném postupu přípravy
a průběhu Výzvy dle platného SPL, kde jsou stanoveny minimální časové lhůty pro
jednotlivé fáze administrace. Na jaře roku 2011 ovšem došlo k zásadní úpravě Pravidel
PRV, především byla vydána nová Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky
opatření IV.1.2., výrazně pozměněný formulář pro tvorbu Fichí a v neposlední řadě byl
zaveden nový způsob schvalování Výzev přes internetový Portál Farmáře. Novinky sice
přinesly pozitiva v dalším zjednodušování Žádostí o dotaci, zefektivnění administrativních postupů a uvolnění Pravidel pro žadatele i MAS. Bohužel SZIF nedokázal všechny
potřebné náležitosti nachystat vůči našemu harmonogramu včas a proto byla MAS
nucena odložit vyhlášení Výzvy z obvyklého začátku března až do doby, než budou
zveřejněny a spuštěny všechny potřebné formuláře a webové aplikace. Stalo se tak
nakonec až začátkem dubna, naštěstí MAS měla dopředu nachystáno a odsouhlaseno
aktualizované znění Fichí v pracovních verzích a proto zaslala Fiche a Výzvu ke schválení
na SZIF mezi prvními.
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Co se týče obsahu Výzvy č.1/2011, ten byl výrazně ovlivněn rozsáhlým dokumentem,
jemuž je věnována následující kapitola.
2.1. Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“
v polovině programu.
Tato téměř šedesátistránková studie, kterou pro MAS vypracoval externí poradce
Hranická rozvojová agentura, důkladně analyzuje a hodnotí dosavadní průběh
Programu a naplňování SPL „Měníme Hranicko“ v letech 2008-2010, naplňování cílů,
finančního plánu, monitorovacích indikátorů, dodržování harmonogramu
a administrativních postupů jednotlivých Výzev, hodnotí naplňování inovací či komunikačního plánu, efektivnost vybraných preferenčních kritérií a v závěru odpovídá na
povinné evaluační dotazy Programu rozvoje venkova. Studie například potvrdila, že již
došlo k naplnění indikátorů i objemu financí v prioritě Rozvoj lesního hospodářství
a proto již tato oblast nebude do konce programu podporována.
Svou pozornost ale obrací dokument též do budoucna a přináší škálu doporučení pro
další vylepšení běhu programu, aktualizaci specifických cílů jednotlivých priorit, úpravu
preferenčních kritérií, upřesněnou sadu monitorovacích indikátorů a především jasný
finanční plán SPL pro nadcházející 3 Výzvy. Hlavní změnou této aktualizace SPL bylo
přidání nové priority Zakládání a rozvoj mikropodniků. Pro tu bylo nově vyhrazeno cca
5% objemu finančních prostředků celého programu, čímž byly o několik procent poníženy ostatní 3 aktuální prioritní oblasti SPL Rozvoj zemědělství, Revitalizace obcí
a Rozvoj cestovního ruchu. Za celý Program tak bylo dohodnuto aktualizované rozdělení finančních prostředků programu do jednotlivých priorit a Fichí následovně:
Plán finanční alokace SPL 2008-2013

ALOKACE
ALOKACE
FICHE
V%
V%
Rozvoj zemědělství
23,8% Rozvoj zemědělských podniků
16,0%
Zemědělské a potrav. produkty
7,8%
Rozvoj lesního hospodářství
9,2% Lesnická infrastruktura
3,1%
Lesnická technika
6,1%
Revitalizace obcí
42,8% Veřejná prostranství
13,9%
Spolkový život a sport
28,9%
Rozvoj cestovního ruchu
18,8% Podnikání v cestovním ruchu
16,6%
Pěší trasy a hipostezky
2,2%
Zakládání a rozvoj mikropodniků
5,4% Zakládání a rozvoj mikropodniků
5,4%
Celkem
100,0% Celkem
100,0%
PRIORITA

Dokument byl prodiskutován na sérii setkání pracovních skupin koncem roku 2010,
Programového výboru v lednu až březnu 2011 a veřejném setkání 8. 2. 2011 v Hotelu
Centrum v Hranicích. K doporučením tohoto dokumentu stejně jako k doporučením
pracovních skupin se pak přihlíželo i při schvalování podoby Fichí, preferenčních kritérií
a Metodických pokynů pro hodnocení, které Programový výbor odsouhlasil na dvou
jednáních v březnu 2011.
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2.2. Finanční plán
Dne 24.11.2010 MAS obdržela informaci o výši přidělené alokace na rok 2011, která
byla oproti roku 2010 výrazně snížena. Místním akčním skupinám se totiž přidělovala
už opět jen roční alokace, zatímco na rok 2010 byla ještě navýšena o polovinu alokace
roku 2007. Dle nových Pravidel si už MAS nestanovuje max. výši rozpočtu na daný rok,
ale alokace se automaticky rozděluje na 20% vyhrazených pro zázemí MAS a 80% pro
koncové projekty programu v opatření IV.1.2. Případné nevyužité prostředky ze zázemí
pak automaticky přecházejí do alokace koncových projektů pro další roky.
Rozdělení přidělené alokace na rok 2011
CELKOVÁ ALOKACE
Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1. PRV)
Částka pro podpořené projekty (opatření IV.1.2. PRV)

8 252 394 Kč
1 517 869 Kč
6 734 525 Kč

Programový výbor dle aktualizovaného plánu Výzev a s ohledem na naplňování finančního plánu SPL stanovil pro Výzvu č.1/2011 následující Fiche a předpokládané alokace:
FICHE
č.2 Zemědělské a potravinářské produkty
č.6 Spolkový život a sport
č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků
Celkem

PODÍL V %
22,8%
40,0%
37,2%
100,0%

ČÁSTKA V KČ
1 532 685 Kč
2 693 810 Kč
2 508 030 Kč
6 734 525 Kč

Navržené Fiche, finanční alokace a text Výzvy byly odsouhlaseny Valnou hromadou MAS
dne 24. 2. 2011.
3. VYHLÁŠENÍ VÝZVY, SBĚR ŽÁDOSTÍ
Po schválení Státním zemědělským intervenčním fondem byla dne 4. dubna vyhlášena
Výzva č.1/2011 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 4.-6. května, 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. 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
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rovněž připravila pro každou Fichi
zvlášť podrobnou Příručku pro
žadatele k Výzvě č.1/2011, která
prováděla žadatele všemi úskalími
přípravy Žádosti o dotaci. Manažeři
MAS během trvání Výzvy poskytli 15
osobních a množství telefonických
a emailových konzultací. Pro zájemce
byl také dne 11. dubna uspořádán
v Hranicích Informační seminář pro
žadatele, kterého se zúčastnilo
celkem 13 zájemců. V rámci Výzvy
č.1/2011 bylo podáno 26 žádostí, 3
žádostem byla ukončena administrace (podrobnosti viz níže).

Informační seminář pro žadatele

Seznam administrovaných žádostí ve Výzvě č.1/2011

EV. ČÍSLO FICHE ŽADATEL

NÁZEV PROJEKTU

ROZPOČET
PROJEKTU

POŽADOVANÁ
DOTACE

1/2011/001
1/2011/002

2
6

Eduard Kozák
Obec Špičky

1.908.000 Kč
1.018.380 Kč

795.000 Kč
647.137 Kč

1/2011/003

6

Obec Hrabůvka

Sušárna ovoce Lučice
Rekonstrukce knihovny ve Špičkách
Vybudování víceúčelového
sportoviště v obci Hrabůvka

1/2011/004

2

Zdeňka Horníková

1/2011/005

6

Obec Paršovice

Rozšíření technologie Malá mlékárna 1.496.000 Kč
Sokolovna Paršovice
1.305.200 Kč
– víceúčelové centrum obce

1/2011/006

6

TJ Sokol Černotín

Stavební úpravy klubovny
Sokola Černotín

1/2011/007

6

Obec Bělotín

1/2011/008

6

1/2011/009

1.800.000 Kč 1.110.000 Kč
625.000 Kč
818.250 Kč

680.000 Kč

510.000 Kč
686.640 Kč

Obec Střítež n.L.

ZEWL HOUSE BĚLOTÍN
1.087.562 Kč
Není hřiště, jako hřiště! – vybudování
800.399 Kč
universálního hřiště ve Stříteži n.L.

9

VT Hranice s.r.o.

Vzorková prodejna alternativního
vytápění – Hranice

1.676.806 Kč

770.369 Kč

1/2011/010

6

Město Hranice

Hranické dětské hřiště dopravní,
děti na cesty připraví

1.482.030 Kč

938.769 Kč

1/2011/011

6

TJ Slovan Teplice n.B.

Vybudování šaten v rámci přístavby
tenisové haly

1.745.255 Kč

958.812 Kč

1/2011/012

6

Sportovní klub
Všechovice, o.s.

Zázemí pro sportoviště ve
Všechovicích

435.000 Kč

326.250 Kč

1/2011/013

6

Obec Býškovice

Rekonstrukce zázemí na výletišti
v obci Býškovice

513.872 Kč

323.670 Kč

1/2011/014

6

TJ Sokol
Hustopeče n.B.

Vybudování zázemí pro sportovní
a kulturní činnost v budově Sokolovny

590.000 Kč

442.500 Kč

1/2011/015

6

Obec Skalička

Vybavení sokolovny ve Skaličce

475.992 Kč

297.495 Kč
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502.749 Kč

EV. ČÍSLO FICHE ŽADATEL

NÁZEV PROJEKTU

ROZPOČET
PROJEKTU

POŽADOVANÁ
DOTACE

332.605 Kč

249.453 Kč

1/2011/016

6

Římsko-katolická
farnost Hranice

Vybudování a vybavení prostor pro
zájmovou a vzdělávací činnost
Vyřazeno po administrativní kontrole

1/2011/017

6

Klub vodních sportů
Hranice

Proč bychom se netopili – Vestavba
s pádlovacím bazénem a posilovnou

1/2011/018

6

Obec Partutovice

1/2011/019

6

Obec Milotice n.B.

1.940.000 Kč 1.125.000 Kč
Víceúčelové hřiště Partutovice
Víceúčelové hřiště v obci Milotice n.B.
1.601.034 Kč 1.011.450 Kč
Žadatel odstoupil

1/2011/020

6

Obec Milenov

Ať si děti mají kde hrát!
Žadatel odstoupil

498.497 Kč

324.206 Kč

1/2011/021

6

Obnova a rozšíření zázemí venkovníZa našimi humny, o.p.s. ho víceúčelového areálu v Rouském 1.270.920 Kč

953.190 Kč

1/2011/022

6

Obec Všechovice

1/2011/023

9

Rozvoj programového zařízení firmy
SARGÁNEK KUCHYNĚ - nákup moderního a vizualizačního
A INTERIÉRY s.r.o.
a projekčního softwaru a zařízení

1/2011/024

9

Tomáš Lesák

1/2011/025
1/2011/026

9
9

Zázemí kulturního domu a nová
klubová místnost

Rekonstrukce dílny a rozšíření
strojového vybavení

ORSÁG STAVBY s.r.o.
Jaromír Vozák

1.500.000 Kč 1.125.000 Kč

611.000 Kč

458.250 Kč

588.000 Kč

269.500 Kč

784.400 Kč

361.350 Kč

1.588.400 Kč
729.850 Kč
Zázemí firmy Orság s.r.o.
1.046.000 Kč
481.250 Kč
Modernizace sklenářství
Celkem po vyřazení Žádostí: 26.343.216 Kč 15.256.031 Kč

Zájem o dotace v této Výzvě byl dosud rekordní a přiblížil se téměř dvouapůlnásobku
alokace, kterou měla MAS na tuto Výzvu k dispozici. Zatímco ve Fichích č.2 a 9 zájem
zhruba odpovídal množství určených prostředků, ve Fichi č.6 Spolkový život
a sport bylo požadováno celkem 11.223.712,- Kč (před vyřazením 3 žádostí dokonce
12.808.821,- Kč), čímž byla určená alokace na tuto Fichi překročena více než čtyřnásobně.
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 17 dotazníků vyplynula
spokojenost se všemi třemi výše uvedenými oblastmi, občasné výhrady se objevily vůči
přehlednosti podkladů jako jsou Fiche, Pravidla IV.1.2. či Příručka pro žadatele.
4. ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ
Oproti dřívějším výzvám došlo dle nových Pravidel IV.1.2. k výrazné změně podoby
Žádostí o dotaci. Byla zrušena povinná příloha Osnova projektu a veškeré nutné informace a kolonky byly zařazeny do samotného Formuláře Žádosti o dotaci. Došlo tak
k výraznému zjednodušení a odpadlo zbytečné zdvojování informací v Osnově
a Formuláři.
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Po uzávěrce Výzvy započala 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. Všichni žadatelé byli vyzváni
k opravě či doplnění údajů. V rámci této kontroly byla vyřazena 1 Žádost, u níž byla
zjištěna povinnost předložit opatření stavebního úřadu a žadatel v době podání Žádosti
nepředložil povinnou přílohu dokladující, že řízení stavebního úřadu bylo alespoň
zahájeno. Postupem času také svou Žádost sami stáhli 2 žadatelé poté co zjistili, že
nebudou schopni v řádném termínu dodat platné a pravomocné opatření stavebního
úřadu. Procesem hodnocení Výběrovou komisí tak prošlo celkově 23 projektů.
5. VÝBĚR PROJEKTŮ
V této fázi vstoupila do administrativního procesu Výběrová komise MAS. Hodnotitel
Jaroslav Juráň se na vlastní žádost nezúčastnil z časových důvodů hodnocení projektů
v této Výzvě. Na hodnocení se tak aktivně podílelo 12 hodnotitelů. Úvodním aktem bylo
intenzivní školení členů Výběrové komise a Programového výboru, které proběhlo
23. května. Školení obsahovalo jak teoretický podrobný rozbor Metodických pokynů
pro hodnocení projektů, tak cvičné bodování projektů a výtah některých předem kontroverzních tvrzení žadatelů z aktuálních Žádostí o dotaci. Po ukončení následovalo
1. zasedání Výběrové komise, kde došlo k rozdělení projektů mezi jednotlivé hodnotitele. Vzhledem k vyloučení střetu zájmů došlo tentokrát k dosti nepoměrnému zapojení
jednotlivých členů komise do hodnocení, kdy se počet hodnocených projektů lišil od 2
až po 10. Každý projekt hodnotili tři hodnotitelé, přičemž projekty byly rozděleny mezi
hodnotitele letos poprvé losem.
31. května taktéž proběhlo
již tradiční Veřejné slyšení
žadatelů, zde se hodnotitelé
i široká veřejnost mohli
seznámit se všemi 23
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 hod-

Veřejné slyšení žadatelů se těšilo hojné účasti
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nocení projektů. Povinně též slovními komentáři doplnili argumenty pro ne/přidělení
bodů v jednotlivých kritériích. 11. 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 13. června
členové proargumentovali výše uvedená odlišná hodnocení a případně korigovali
udělené body v příslušných kritériích, poté komise stanovila a schválila pořadí projektů
dle udělených bodů.
Programový výbor na svém jednání 16. června schválil předložené pořadí projektů
a definitivně přidělil finanční prostředky jednotlivým projektům. Nevyužité prostředky
ve Fichi č.2 přesunul do Fiche č.9 a v obou Fichích tak byly k realizaci doporučeny
všechny podané Žádosti. Složitější situace byla u Fiche č.6, jelikož dle aktuálních
Pravidel je možno dotaci přidělit pouze v plné požadované výši a již tak nelze podpořit
projekty tzv. „na čáře“ sníženou dotací. Přidělená alokace tak vystačila na podporu
pouze třech nejlépe bodovaných Žádostí, přičemž zbylá částka bezmála 600.000 Kč
nedostačovala požadované dotaci pro v pořadí čtvrtý projekt a musela tak být ponechána pro rozdělení v příštích Výzvách.
Všech 10 doporučených projektů bylo dne 22. června zaregistrováno na RO SZIF
v Olomouci.
Během července pak svou administrativní kontrolu provedl taktéž RO SZIF. Vzhledem
k výrazně odlišné a prozatím nezaběhnuté podobě Formuláře žádosti bylo tentokrát
oproti předchozímu roku k opravám vyzváno všech 10 žadatelů, kteří ve spolupráci
s Kanceláří MAS včas veškeré nedostatky odstranili.
Dne 18. října tak bylo ze strany SZIF definitivně schváleno 10 Žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy č.1/2011 Programu LEADER „Měníme Hranicko“, čímž se celkový
počet v Programu LEADER podpořených projektů rozrostl na 53 (11 projektů z roku
2008, 14 z roku 2009, 18 z roku 2010). MAS hned 24. října uspořádala Seminář pro
příjemce, kde všem zúčastněným představila jejich povinnosti a budoucí kroky realizace
jejich projektů. Během listopadu a prosince 2011 příjemci podepsali Dohody o poskytnutí dotace a mohli se tak pustit do realizace svých záměrů.
Přehled definitivně schválených Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č.1/2011:
Fiche 2 Zemědělské a potravinářské produkty
POŘADÍ NÁZEV ŽADATELE

1
2

Eduard Kozák
Zdeňka Horníková

PRŮMĚR
ROZPOČET
HODNOCENÍ PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

Sušárna ovoce Lučice
Rozšíření technologie Malá mlékárna

POŽADOVANÁ
DOTACE

1.908.000 Kč
795.000 Kč
32
1.496.000 Kč
625.000 Kč
30,6
Celkem 3.404.000 Kč 1.420.000 Kč
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Fiche 6 Spolkový život a sport
POŘADÍ NÁZEV ŽADATELE

PRŮMĚR
ROZPOČET
HODNOCENÍ PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

1

Za našimi humny,
o.p.s., Rouské

Obnova a rozšíření zázemí venkovního víceúčelového areálu v Rouském

70,6

2

Obec Všechovice

Zázemí kulturního domu
a nová klubová místnost

66

3

Obec Bělotín

ZEWL HOUSE BĚLOTÍN

POŽADOVANÁ
DOTACE

1.270.920 Kč

953.190 Kč

722.800 Kč

458.250 Kč

1.087.562 Kč
686.640 Kč
63,3
Celkem 3.081.282 Kč 2.098.080 Kč

Fiche 9 Zakládání a rozvoj mikropodniků
POŘADÍ NÁZEV ŽADATELE

PRŮMĚR
ROZPOČET
HODNOCENÍ PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

Vzorková prodejna alternativního
vytápění – Hranice

1

VT Hranice s.r.o.

2
3

Jaromír Vozák
Modernizace sklenářství
ORSÁG STAVBY s.r.o. Zázemí firmy Orság s.r.o.
Rekonstrukce dílny a rozšíření
Tomáš Lesák
strojového vybavení

4
5

SARGÁNEK
KUCHYNĚ
A INTERIÉRY s.r.o.

Rozvoj programového zařízení firmy
- nákup moderního a vizualizačního
a projekčního softwaru a zařízení

POŽADOVANÁ
DOTACE

50

1.676.806 Kč

770.369 Kč

47,3
42

1.046.000 Kč
1.588.400 Kč

481.250 Kč
729.850 Kč

39,6

784.400 Kč

361.350 Kč

36,3

588.000 Kč

269.500 Kč

Celkem 5.683.606 Kč 2.612.319 Kč

CELKOVÉ VÝSLEDKY
Celkově Výzva č.1/2011

POČET DOPORUČENÝCH ROZPOČTY PROJEKTŮ
PROJEKTŮ
CELKEM V KČ
10

PŘIZNANÉ DOTACE
V KČ

12.168.888 Kč

6.130.399 Kč

Došlo tak k následujícímu rozdělení prostředků ve Výzvě č. 1/2011:
PLÁN PŘED ALOKACE PŘED SKUTEČNOST SKUTEČNOST
VÝZVOU V % VÝZVOU V KČ
PO VÝZVĚ V % PO VÝZVĚ V KČ

FICHE
č.2 Zemědělské a potravinářské produkty
č.6 Spolkový život a sport
č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků
Celkem

22,8
40,0
37,2
100,0

23,2
34,2
42,6
100,0

1 532 685
2 693 810
2 508 030
6 734 525

1 420 000
2 098 080
2 612 319
6 130 399

Po čtyřech letech a čtyřech Výzvách Programu LEADER „Měníme Hranicko“ tak byly
prozatím rozděleny (zazávazkovány) tyto finanční prostředky ve srovnání
s původním předpokladem:
ČÁSTKA V KČ

FICHE
č.1 Rozvoj zemědělských podniků (vyhlášeno 2008, 2010)
č.2 Zemědělské a potravinářské produkty (2009, 2011)
č.3 Lesnická infrastruktura (2009)
č.4 Lesnická technika (2008, 2010)
č.5 Veřejná prostranství (2008, 2010)

3 000 000
3 420 000
1 363 745
2 654 539
4 552 254

PODÍL PŘEDPOKLAD DLE AKTUV%
ALIZACE SPL 2011 V %
9,4
10,7
4,3
8,3
14,3
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16,0
7,9
3,1
6,1
13,9

ČÁSTKA V KČ

FICHE
č.6 Spolkový život a sport (2008, 2009, 2011)
č.7 Podnikání v cestovním ruchu (2009, 2010)
č.8 Pěší trasy a hipostezky (2010)
Č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků (2011)
Celkem

10 103 334
3 695 262
497 826
2 612 319
31 899 279

PODÍL PŘEDPOKLAD DLE AKTUV%
ALIZACE SPL 2011 V %
31,7
11,6
1,6
8,2
100,0

28,9
16,6
2,3
5,4
100,0

Z tabulky vyplývá, že se ve většině Fichí daří dodržovat finanční plán SPL, nejvíce je
poddimenzováno čerpání ve Fichích č.1 a 7, proto aktualizovaný plán Výzev počítá
s jejich vyhlášením jak v roce 2012, tak v roce 2013. Naopak se již nepočítá s vyhlášením Fichí č.2, 3, 4 a 9.
6. OBDOBÍ PO REGISTRACI ŽÁDOSTÍ
Pracovníci MAS během podzimu 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 proběhlo 19. 7.
neformální společné
setkání členů Výběrové
komise a Programového
výboru, kdy byly s odstupem probrány jednotlivé
administrační fáze a do
zápisu uvedena jednotlivá
doporučení pro budoucí
úpravy Fichí či preferenčních kritérií.
Závěr roku pak vyplnilo
vypracování, připomínkování a schválení Dodatku
ke Střednědobému hodNa kontrole míst realizace projektů, sklenářství Jaromíra Vozáka nocení SPL “Měníme
Hranicko”, jímž byly do původního materiálu doplněny odpovědi na povinné hodnotící
dotazy ze strany SZIFu a dále doplňkové hodnocení vybraných preferenčních kritérií.
Tento dodatek byl schválen Valnou hromadou MAS 15.12.2011.
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7. REALIZACE PROJEKTŮ SCHVÁLENÝCH V PŘEDCHOZÍCH VÝZVÁCH
Po celý rok 2011 probíhala čilá realizace a administrace projektů schválených
v předchozích 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.
Realizace všech 14 projektů z Výzvy č.1/2009 byla ukončena ještě do konce roku
2010, u 6 projektů byla ovšem dotace na účet příjemců proplacena až v průběhu roku
2011, teprve poté mohlo dojít k celkovému finančnímu vyhodnocení této Výzvy.
Finanční vyhodnocení Výzvy č.1/2009
DATUM
ŽÁDOSTI
ŽADATEL
O
PROPLACENÍ
Obec Bělotín
30.4.2010
Penzion Ostravanka
29.6.2010
TJ Tatran Všechovice
29.6.2010
Obec Radíkov
30.6.2010
Obec Býškovice
30.6.2010
Obec Špičky
23.7.2010
Aeroklub Drahotuše
23.8.2010
Městys Hustopeče n.B.
30.9.2010
Město Hranice
12.10.2010
Obec Rakov
13.10.2010
Obec Střítež n.L.
27.10.2010
Oldřich Kubeša
29.10.2010
Zdeňka Horníková
8.12.2010
Marcela Tomášová
13.12.2010

DATUM
OZNÁMENÍ
O SCHVÁLENÍ
PLATBY
21.7.2010
12.11.2010
29.9.2010
27.10.2010
16.9.2010
3.12.2010
3.2.2011
15.12.2010
5.1.2011
9.6.2011
13.1.2011
17.3.2011
28.3.2011
28.3.2011
Celkem

PŘIDĚLENÁ
DOTACE
DLE
DOHODY
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
9 091 634

POŽADOVANÁ
DOTACE DLE
ŽÁDOSTI
O PROPLACENÍ
412 976
350 049
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
8 960 590

SKUTEČNĚ
PROPLACENÁ
DOTACE
ZE SZIFU
382 096
330 984
580 958
322 480
597 346
823 010
900 000
834 147
640 884
545 041
461 484
1 000 000
1 000 000
491 980
8 910 410

Z tabulky vyplývá, že všichni žadatelé úspěšně zrealizovali své projekty a obdrželi
dotace téměř v plné požadované výši. Žadatelé z přidělených dotací nevyčerpali celkem
131 044 Kč (1,4% z celkové alokace), dle nových pravidel však o tuto částku MAS
nepřijde, jelikož je převedena do alokací pro další roky. Dalších 50 179 Kč tvoří korekce
za nesprávně vykázané výdaje, které už MAS znovu poskytnuty nebudou, jedná se však
jen o zanedbatelných 0,6% z celkové alokace.
18 schválených projektů z Výzvy č.1/2010 je v různém stupni realizace, k 31.12. bylo
fyzicky dokončeno 12 projektů a dotace proplacena celkem 7 projektům.
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Stav administrace projektů Výzvy č.1/2010
DATUM
DATUM
OZNÁMENÍ
ŽÁDOSTI
ŽADATEL
O SCHVÁLENÍ
O
PROPLACENÍ PLATBY
Suchánek Vlastimil
31.3.2011
15.6.2011
Obec Partutovice
31.5.2011
7.9.2011
Český svaz včelařů
10.6.2011
25.8.2011
Hranická rozvojová ag.
30.6.2011
8.9.2011
Obec Horní Újezd
31.8.2011
22.11.2011
Sportovní klub Hranice s.r.o.
2.9.2011
29.11.2011
Obec Opatovice
30.9.2011
30.11.2011
Obec Teplice nad Beč.
30.9.2011
ZD Partutovice
31.10.2011
Ondroušek Alois
31.10.2011
Obec Paršovice
30.11.2011
Obec Všechovice
30.11.2011
Blecha Evžen
Areál pohoda Loučky
Penzion Ostravanka
Kubíček Pavel
Obec Skalička
Kopča Petr

PŘIDĚLENÁ
DOTACE
DLE
DOHODY
365 000
800 000
128 826
369 000
196 512
1 200 000
145 790
389 020
1 000 000
1 000 000
157 853
524 125
383 892
1 007 508
261 600
508 852
600 168
700 000

POŽADOVANÁ
DOTACE DLE
ŽÁDOSTI
O PROPLACENÍ
361 208
732 498
118 268
368 906
196 512
1 200 000
145 790
264 384
1 000 000
1 000 000
144 241
524 125

SKUTEČNĚ
PROPLACENÁ
DOTACE
ZE SZIFU
361 208
732 498
118 268
368 906
196 512
1 200 000
145 790

S realizací schválených projektů si také pospíšili 2 příjemci z aktuální Výzvy č.1/2011
Eduard Kozák a Zdeňka Horníková, kteří své potravinářské technologie zakoupili už
během roku 2011 a proto mohli brzy po podpisu Dohody se SZIFem předložit také
Žádost o proplacení.
O zdařilém díle svědčí následující malá fotogalerie všech 14 projektů dokončených
v roce 2011:

Lesnická technika Vlastimila Suchánka

Veřejné prostranství u hřbitova, Partutovice
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Úvodní zastavení Včelí naučné stezky

Odpočívka u Hipostezky na Potštátsku

Nová autobusová zastávka, Horní Újezd

Rekonstrukce areálu a budovy
Sportovního klubu Hranice s.r.o. v areálu lázní

Nová autobusová zastávka v Opatovicích

Klidová zóna se zelení a sochou, Teplice n.B.
- 17 -
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Sklad brambor v ZD Partutovice

Hala pro výkrm drůbeže na farmě Aloise Ondrouška

Veřejné prostranství v Paršovicích

Výsadba zeleně v centru Všechovic

Sušárna ovoce u Eduarda Kozáka v Lučicích

Technologie sýrárny na Farmě Zdeňka
v Porubě u Hustopeč n.B.
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Kontrola techniky na farmě Antonína Horníka

Dne 4. února 2011 taktéž
proběhla fyzická kontrola 8
projektů financovaných z Programu LEADER ČR 2006 „Šance
pro Hranicko“, kterým v tuto
dobu končila pětiletá lhůta vázanosti projektu na účel (udržitelnosti). Manažer MAS spolu s kontrolorkou z okresní pobočky
Agentur y pro zemědělství
a venkov (AZV) navštívil všech 8
příjemců a kontrola proběhla
zcela bez výhrad.

8. PROPAGACE A PREZENTACE REALIZACE SPL A PROGRAMU LEADER „MĚNÍME
HRANICKO“
MAS v roce 2011 využívala zavedené komunikační kanály pro propagaci Programu
LEADER, realizace SPL a svých dalších rozvojových činností. Kromě již výše zmíněné
propagace samotné Výzvy to bylo celkem 21 zveřejněných článků v nejčtenějším periodiku v regionu Hranický týden, několik článků v týdeníku Sedmička, v MF Dnes, elektronickém periodiku Zpravodaj venkova a informačních serverech, webových stránkách
obcí a spřízněných organizací, v obecních zpravodajích. Všechny zásadní novinky
a oznámení byly rozesílány na cca 350 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 červnu 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 vizitkáře, reflexní pásky, tašky, a značková pera.
V neposlední řadě byl Program LEADER a naše MAS prezentována na několika akcích:
Výjezdní zasedání Rady Olomouckého kraje, 21.2.2011, Hranice
MAS zde přednesla patnáctiminutovou prezentaci o své činnosti.
Odborný seminář Koně a zvířata a co víme o legislativě,
25.2.2011, Rouské
Na pozvání organizátorů zde manažer MAS odprezentoval
možnosti získání dotace z Programu LEADER na budování
hipostezek a koňských stanic a představil celkovou činnost
MAS.
- 19 -
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Krajské zasedání SPOV Olomouckého kraje, 10.3.2011, Ústí
MAS zde přednesla patnáctiminutovou prezentaci o své činnosti
Farmářský trh regionu Hranicko, 15.4. a 8.10.2011, Hranice
Na obou akcích byl po celou dobu návštěvníkům k dispozici propagační stánek MAS
a mikroregionu (podrobnosti o spolupořadatelství této akce viz kap. Další aktivity MAS)
LEADERFest, 17.-18.5.2011, Štramberk
V nedalekém Štramberku proběhl už druhý ročník setkání zástupců hnutí LEADER ze
Střední Evropy. MAS Hranicko se do akce zapojila hned v několika rovinách. Jednak na
festival vyslala 2 umělecké soubory z regionu, kdy dva hudební bloky patřily Mlynářské
kapele z Hustopeč nad Bečvou, děti pak po celý den bavilo hranické loutkové divadlo
Tillia. V celodenní projekci dokumentů
účastníci shlédli mimo jiné i reportáž
Toulavé kamery o soutěži Mlynářský
krajánek. Dále se zde region prezentoval svými výrobky. V rámci jarmarku
místních produktů si mohli návštěvníci
zakoupit produkci Likérky Koláček ze
Stříteže n.L. a mléčné výrobky z Farmy
Zdeňka V Porubě. Na 5 stanovištích
pak probíhaly celodenní série prezentací příkladů dobré praxe, na nichž
manažer MAS František Kopecký ve
dvou prezentacích představil projekt
Mobilní vybavení a využívání věcného
plnění v našem Programu LEADER.
Vystoupení Divadla Tillia

Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku, 29.7.2011,
Skalička
MAS se na akci prezentovala propagačním stolkem, akce se
konala v areálu podpořeného z Programu LEADER.
Země Živitelka, 26.-30.8.2011, České Budějovice
MAS se prezentovala na společném stánku s partnerskou
MAS Záhoří – Bečva. Naše prezentace se točila především kolem
představení chystané regionální značky MORAVSKÁ BRÁNA
a výrobců, kteří o její obdržení mají zájem. Na stánku se
během šestidenního maratonu vystřídali oba manažeři MAS
Lucie Machová, František Kopecký a Stanislav Vrubel z MAS
Záhoří - Bečva.
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Den s regionem Hranicko, 1.10.2011, Valšovice
Tuto akci společně připravil Mikroregion Hranicko, Hranická
rozvojová agentura a MAS Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko. Hlavní náplní již pátého ročníku této akce byl
tradiční turnaj v pétanque, do kterého se přihlásilo 18
tříčlenných družstev, z toho jeden zahraniční z polského
partnerského města Kolonowskie. Během dne měli účastníci
možnost ve stánku organizátorů ochutnat či zakoupit regionální produkty. MAS poskytla na akci mobilní vybavení
a prezentovala svou činnost v propagačním stánku.
Národní konference Venkov 2011, 14.-16.11.2011,
Sedlčany a Sedlec - Prčice
Po tři dny se na společných seminářích i tematických
workshopech více jak 300 účastníků bavilo o tom, co nás
aktuálně nejvíce trápí na venkově a jak dále venkov rozvíjet.
Za MAS se akce zúčastnili oba manažeři MAS.
9. CELOREPUBLIKOVÉ HODNOCENÍ MAS, STANOVENÍ BONUSŮ

Obhajoba MAS v rámci procesu Hodnocení MAS 2011

V roce 2011 proběhl ze strany MZe,
SZIFu a Národní sítě MAS už podruhé
proces hodnocení všech 112 MAS v ČR,
které se účastní dotačního programu
LEADER. Hodnocení probíhalo formou
vyplnění obsáhlého dotazníku a následné
obhajoby před hodnotící komisí v Praze
Kromě zpětné vazby bylo pro nás toto
hodnocení důležité ve stanovení tzv.
„finančních bonusů“ na alokaci pro rok
2012, zajímavé je též srovnání zisku bodů
v obou kolech a tím zachycení „vývoje“
naší MAS.

Můžeme s potěšením konstatovat, že se stejně jako v loňském roce naše MAS umístila
opět v nejlépe hodnocené kategorii A a příští rok tak dosáhne opět na nejvyšší úroveň
stanovených finančních bonusů. Naše MAS tak obhájila čestné místo mezi nejlepšími
MAS ČR v kategorii A, která je charakterizována jako „nejlépe fungující MAS – příklady
dobré praxe, vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území“. Z celkových 112 hodnocených MAS napříč celou republikou do této kategorie spadá celkem
48 MAS, v naší kategorii MASek vybraných v 1. kole výběru v roce 2008 se pak jedná
o 18 MAS z celkových 48.
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Naše MAS získala celkem 165 bodů z max. 200 možných, přičemž pro kategorii A byl
stanoven spodní strop zisku 160 bodů. Polepšili jsme si ale v zisku bodů vůči maximu.
Při hodnocení v roce 2010 jsme obdrželi 132 bodů ze 180 možných, což je 73procentní úspěšnost, zatímco v roce 2011 to bylo 165 z maximálních 200, což je 82,5procentní úspěšnost. Celé hodnocení bylo rozděleno do 7 následujících okruhů, u nichž uvádíme naše hlavní úspěchy či to, za co jsme v dotazníku ztráceli nejvíce bodů.
1. Strategické dokumenty MAS – získali jsme plný počet 10 bodů
2. Personální zajištění činnosti MAS – 7 bodů z maximálních 10 (ztráta bodů za nízké
zastoupení žen a nulové zastoupení mládeže do 30 let v členské základně MAS)
3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER – plný
počet 68 bodů
4. Integrace a rozvoj MAS – 28 ze 46 bodů – (téměř neroste počet členů MAS, z celkového počtu členů je aktivních méně než 60%, zatím jsem nerealizovali projekt spolupráce se zahraniční MAS, malý rozsah spolupráce s vysokými a středními školami,
úzký okruh zdrojů pro financování našich aktivit)
5. Monitoring a evaluace MAS – 24 z 26 bodů
6. Propagace MAS – 20 z 22 bodů
7. Nadstavba aktivit MAS – 8 z 18 bodů – v této bonusové kategorii samy MAS uváděly, zda a jaké „vyvíjí mimořádné aktivity“ v jednotlivých šesti výše uvedených kategoriích, komise pak udělila body těm aktivitám, které se jim v celorepublikovém srovnání zdály skutečně mimořádné.
10. ÚČAST NA AKTIVITÁCH NÁRODNÍ SÍTĚ MAS
Rozvojové partnerství je členem Národní sítě MAS České republiky (dále jen NS MAS),
která sdružuje většinu tuzemských MAS, hájí jejich zájmy a je platformou pro výměnu
názorů, příkladů dobré praxe či připomínek k Pravidlům PRV. Oba manažeři se zúčastnili Valné hromady NS MAS 17. března ve Křtinách a během roku se účastnili emailových
konferencí k připomínkování Pravidel.
Manažer MAS František Kopecký se v roce 2011 stal
členem nově zřízené pracovní skupiny „Hodnocení“,
která měla za úkol sestavit hodnotící dotazník, jímž se
poměří kvalita a rozsah činnosti jednotlivých MAS
v ČR. Dotazník primárně sloužil pro potřeby národní
sítě, jeho upravenou verzi však využilo i Ministerstvo
zemědělství v rámci celorepublikového hodnocení
MAS (viz kapitola 9.). Pracovní skupina se sešla celkem
třikrát v Praze (6.1., 22.2., 3.5.) a jedno jednání, 31.1.,
hostila i přímo naše MAS v zasedací místnosti kanceláValná hromada NS MAS ČR, Křtiny
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ře, jehož se nakonec zúčastnilo 14 zástupců MAS z celé republiky. Hlavním tématem
jednání byla sestavení definitivní podoby
dotazníku a rozhodnutí, které otázky
budou v budoucnu bodově hodnocené
a které pouze informativní.
Ve své činnosti pokračovalo také Krajské
sdružení NS MAS Olomouckého kraje,
které se během roku sešlo několikrát na
pracovních schůzkách a uspořádalo také
seminář v Nové Hradečné (viz kapitola
12.), pokračovala také realizace společnéJednání Pracovní skupiny Hodnocení MAS v Hranicích
ho vzdělávacího projektu „Propojování
místních akcí rozvoje venkova OK – vzdělávání a informace pro III. osu“, v rámci kterého
proběhlo tak jako v Klokočí v roce 2010 několik dalších seminářů po celém
Olomouckém kraji (více viz kapitola 12.). Manažer MAS František Kopecký je nadále
členem kontrolní komise Krajského sdružení Národní sítě MAS v Olomouckém kraji.
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 v roce 2011 bylo zpracování
Střednědobého hodnocení SPL „Měníme Hranicko“ v polovině programu včetně vypracování Dodatku ke konci roku. V červnu 2011 také došlo na základě oboustranné
dohody k podpisu Dodatku ke smlouvě, kterým se omezil rozsah poradenství. Důvodem
byla skutečnost, že manažeři MAS získali během dosavadní realizace SPL v některých
oblastech již dostatek zkušeností a není tak nutné využívat v některých činnostech
služeb externího poradce.
12. VZDĚLÁVÁNÍ, ÚČAST NA KONFERENCÍCH A JEDNÁNÍCH, PRAXE
Manažeři MAS se po celý rok účastnili přínosných vzdělávacích seminářů, pracovních
jednání a konferencí souvisejících s náplní jejich práce:
Workshop „Leader as a driver for Rural Europe“, 19.-21.1.2011 Brusel
Za naši MAS se účastnil manažer František Kopecký. Tento mezinárodní seminář uspo- 23 -
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řádala v areálu Evropské komise
Evropská síť pro rozvoj venkova.
Cílem setkání zástupců MAS bylo
oživit rozměr LEADERu pro nové,
méně zkušené MAS z celé Evropy.
Současně šlo o zvýšení povědomí
o strategické roli Leaderu pro rozvoj
venkova a usnadnit zástupcům MAS
výměnu zkušeností a praxe. Program
byl zaměřen na předání zkušeností
při realizaci programu Leader,
efektivní realizaci strategií místního
rozvoje a nejlepší praxi v oblasti
Hlavní zasedací sál workshopu v Bruselu
mezinárodní spolupráce. Akce se
zúčastnilo okolo 350 zástupců MAS z celé Evropské unie. Českou republiku reprezentovalo 15 zástupců místních akčních skupin.
Společné školení pracovníků RO SZIF, KAZV a zástupců MAS, 10.2.2011, Přerov
„Nové informace – infrastruktura – partnerství“, 17.2.2011, Dřevohostice
„Nová zeleň a veřejná prostranství“, 31.3.2011, Dětkovice
Vzdělávací semináře KS NS MAS v Olomouckém kraji v rámci projektu „Propojování
místních akcí rozvoje venkova OK – vzdělávání a informace pro III. osu“
„Nové směry a trendy v marketingu místních produktů a venkovském cestovním
ruchu“, 16.3.2011, Křtiny
Společné školení SZIF a MAS k Projektům spolupráce 13. kolo, 9. 5. 2011, Přerov
Partnerství Leader 2011, 10. 6. 2011, Bouzov
Česko-polská konference, jíž se kromě zástupců naší MAS zúčastnila i partnerská LGD
Kraina Dinozaurów z Polska.

Prezentace česko-polských projektů z regionu Hranicko
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Společné setkání MAS a partnerů Celostátní sítě pro
venkov Olomouckého a Zlínského kraje, 7. – 8. 11.
2011, Nová Hradečná
Na setkání se probírala budoucnost metody LEADER
i připomínky a náměty ke stávající praxi a spolupráci SZIFu
a místních akčních skupin.
Interní školení Excel II, 11.11. Kancelář MAS
Konference „Farmářské trhy – módní výstřelek nebo
vzkříšená tradice?, 13. 12. 2011, Praha
Na jaře 2011 ukončila v MAS půlroční odbornou praxi žačka SSOŠ v Hranicích Nikola
Štefková, která jako výstup ze stáže zpracovala seminární práci Monitoring projektů
IV.1.2.

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 5 schválených projektech nás řadí na špici v rámci celé ČR.
1. ZMAPOVÁNÍ A MARKETING NEVYUŽITÝCH PROSTOR
Projekt, jehož cílem bylo přispět k řešení problematiky brownfields a chátrání nevyužitých objektů byl ukončen v září 2010, dne 6.4.2011 obdržela naše MAS Oznámení
o schválení platby a záhy obdržela dotaci na svůj účet. Na provozu a zajištění aktuálnosti databáze je MAS dohodnuta s Hranickou rozvojovou agenturou. Databáze funguje na
adrese www.regionhranicko.cz/databaze.
2. MOBILNÍ VYBAVENÍ PRO KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
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 bylo pořízení sady mobilního vybavení pro
využití na nekomerčních akcích samotné MAS, jejich členů i dalších pořadatelů z Hra- 25 -
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nicka, kteří splní podmínky dané provozním řádem. MAS se tak díky projektu vybavila
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.
Projekt byl ukončen v říjnu 2010, dne 21.3.2011 obdržela MAS Oznámení o schválení
platby a záhy obdržela dotaci na svůj účet.
Rok 2011 byl ve znamení doladění a plného spuštění celého provozu mobilního vybavení, na němž je MAS dohodnuta s celkem 4 partnery, obcemi Ústí a Skalička, městysem
Hustopeče n.B. a Mikroregionem Záhoran. Počátkem roku Kancelář MAS přichystala
Provozní řád vybavení, Smlouvy o hmotné odpovědnosti pořadatelů a především
uzavřela písemné Dohody o provozu mobilního vybavení s jednotlivými partnery. Byla
spuštěna webová sekce www.regionhranicko.cz/mobilni-vybaveni, kde je kromě výše
uvedeného zveřejněn také Kalendář rezervací a Postup pro využití vybavení. 13.4. na
společném jednání si všechny strany znění dokumentů odsouhlasily a dohodly se také
na výši manipulačních poplatků za využití vybavení. Vše následně schválil Výbor a Valná
hromada MAS, plný provoz systému poskytování mobilního vybavení tak byl rozběhnut.
Jen za rok 2011 bylo to které vybavení využito na celkem 62 akcích!

Z Kalendáře rezervací - srpen 2011
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3. ZA POZNÁNÍM A ODKAZEM PŘEDKŮ
V průběhu roku 2011 probíhala realizace
společného projektu Spolupráce s MAS
Mohelnicko, která se taktéž ujala role KMAS.
Cílem projektu s rozpočtem 4.922.159 Kč
(z toho MAS Hranicko 2.244.059 Kč) bylo
vybudování celkem 4 stálých expozic
v partnerských regionech, z čehož dvě se
nachází na Hranicku, konkrétně v Býškovicích
a Bělotíně. Během zimy a jara 2011 probíhaly stavební práce, nákup vybavení a postupné
naplňování muzeí exponáty. Dále byly vytvoStarosta Bělotína provádí hosty expozicí
řeny internetové stránky www.regionhranicko.cz/muzea a propagační leták.
Symbolickým datem byl pátek 6.5.2011, kdy byly slavnostně otevřeny obě nová minimuzea. Ve 13h se zaplnily místnosti bývalé školy v Býškovicích, která se proměnila
v muzeum věnované místnímu rodákovi a významné osobnosti prvorepublikové armády
i obou světových válek, generálu Bohuslavu Závadovi. Tento chrabrý vlastenec působil
i v protifašistickém odboji a byl za své činy popraven gestapem. Druhá část muzea pak
představuje "Býškovice napříč staletími", přičemž se věnuje hlavně historii obce, tradičním řemeslům a venkovskému způsobu života. Otevření se mimo zástupců generálovy
rodiny, starostů okolních obcí a historiků české armády zúčastnila taktéž patnáctičlenná skupina z partnerské MAS Mohelnicko, která pak pokračovala přes návštěvu
Včelařského muzea v Hranicích do Bělotína,
kde si prohlédli druhou expozici vzniklou
díky projektu, a to Pamětní síň Dr. Jaroslava
Studeného na místní faře. Shlédli renovovaný
historický nábytek a bohoslužebné předměty a připomínku díla, které po sobě zanechal
tento významný kněz, myslitel, literát, stavitel kostelů a oběť normalizace, jež působil na
přelomu 60. a 70. letech v Bělotíně.
Po ukončení fyzické realizace následovala
příprava Žádosti o proplacení, která se
ovšem časově protáhla. Jednak došlo ke zdržení na straně partnerské MAS Mohelnicko,
ale i na Hranicku dlouhý čas zabralo dolaďování a úpravy výkazů výměr, položkových
rozpočtů a faktur od jednotlivých dodavatelů tak, aby byly ve správném tvaru a formátu
pro bezproblémové proplacení dotace. Žádost o proplacení tak byla podána dne
19.12.2011.
Otevření muzea v Býškovicích

MAS nadále zajišťuje ve spolupráci s obcemi provoz obou expozic.
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4. MORAVSKÉ A SLEZSKÉ OVOCNÉ STEZKY
Hned sedm moravských MAS se spojilo v tomto projektu, 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) byl zahájen v únoru 2011 a poběží do června
2012. Aktivity projektu byly rozděleny na 2 části: společné, které spolurealizovaly
všechny zapojené MAS a jejichž dodavatelem se na základě zadávacího řízení stala
firma EKOTOXA s.r.o. a lokální, které se odbývaly přímo na území regionu Hranicko
a jejichž dodavatelem se na základě zadávacího řízení stala Hranická rozvojová agentura z.s.
Aktivity projektu obsahují 4 tematické
okruhy. Po celé léto 2011 probíhalo
mapování historicky, krajinářsky či jinak
významných ovocných stromů, alejí
a sadů, starých a krajových odrůd ovoce,
moštáren, palíren, pěstitelů, školek apod.
Z mapování vznikla společná internetová
databáze propojená s mapovým zobrazením, každý zájemce tak rovnou uvidí, kde
v regionu ten který zajímavý prvek či
službu najde. Všechny informace z mapování a dalších aktivit se shromažďují na
webu www.ovocne-stezky.cz, kde také
Den pro ovoce v rámci Farmářského trhu
dostaly prostor pěstitelské návody, historické články, recepty, kalendář akcí, diskuse
zájemců apod.
Velkým okruhem aktivit je propagace ovocnářství. Kromě výpravné publikace a hracího
kvarteta, které vzniknou v roce 2012 se jedná o různé letáčky, plakáty a panely.
Zajímavou inovací bude aplikace REGTIME, která využívá technologie GPS
v mobilních telefonech. Zájemce při
pohybu v krajině může skrz mobilní
telefon dostávat textové či hlasové informace o zajímavém sadu či aleji, ke které
zrovna dorazil. Projekt a dílčí aktivity byly
během září až listopadu prezentovány na
5 lokálních akcích v regionu, jako byly
různé trhy, výstavy či košty. Největší akcí
byl Den pro ovoce v rámci Farmářského
trhu regionu Hranicko dne 8.10. (více viz
Seminář o ovocnářství v Hostětíně
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kapitola Další aktivity MAS). Třetím důležitým okruhem aktivit je pak vzdělávání.
V rámci něho se dne 25. 8. 2011 vypravil autobus zájemců z Hranicka na celodenní
vzdělávací seminář do ekologického centra v Hostětíně. Dále v roce 2011 začala série
exkurzí na území jednotlivých MAS, jíž se mohli a také účastnili i zájemci z Hranicka,
stejnou mincí oplatíme kolegům v dubnu 2012, kdy naopak Hranicko předvede své
zajímavosti – moštárny, sady, aleje, pálenice či včelařské muzeum.
K realizaci projektu vznikla na Hranicku pracovní skupina aktivních osob z oblasti
ovocnářství, která po celou dobu trvání projektu připomínkuje a upravuje plánované
aktivity tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám cílových skupin. Setkání pracovní
skupiny proběhlo 13. 1. a 30. 5. 2011.
5. MORAVSKO-POLSKÉ CESTY TRADIC A POZNÁNÍ
V roce 2010 byl spolu s MAS Mohelnicko připraven další společný projekt na budování
venkovských muzeí, který ale v tehdejší výzvě v silné konkurenci až šestinásobného
převisu zájmu neuspěl. Obě MAS během podzimu 2010 nabídly projekt ke 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. Společnou přípravou vznikl projekt
Moravsko-polské cesty tradic a poznání,
který byl v rámci 13. kola PRV dne
27.6.2011 zaregistrován na CP SZIF
v Praze. 18.8. 2011 se pak zástupci obou
moravských MAS zúčastnili obhajob
projektů Spolupráce před hodnotící
komisí v Praze. Bohužel 7.9. 2011 nám
oznámili polští partneři, že jejich verze
projektu nebyla schválena polským
řídícím orgánem, naopak na české straně
nám bylo dne 25.10. 2011 českým
řídícím orgánem oznámeno schválení
projektu k realizaci a získání dotace.
Obhajoba Projektu Spolupráce před hodnotitelskou komisí v Praze

Naštěstí na polské straně je možno podat
opravený projekt opakovaně a Pravidla PRV dávají u mezinárodních projektů
Spolupráce lhůtu k podpisu Dohody o poskytnutí dotace až 9 měsíců. Do července
2012 se tak polská strana musí pokusit o podání a schválení přepracované polské části
projektu, abychom se mohli pustit do realizace.
Projekt s celkovým rozpočtem 4.306.532,- Kč (z toho MAS Hranicko 1.508.462,- Kč) si
klade za cíl přispět k zachování kulturního dědictví venkova na území partnerských MAS
- 29 -
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vybudováním 11 venkovských expozic věnovaných místní historii, osobnostem a tradicím. Na Hranicku se bude jednat o Muzeum Ing. Bohuslava Fuchse ve Všechovicích
a expozici Historie Potštátska na zámku v Potštátě. Další aktivity jako informační letáky,
průvodci a stolní hra propojí nové expozice s už fungujícími do jednotné virtuální "Cesty
tradic a poznání". Realizací exkurzí, vzdělávacích seminářů a slavnostních otevření
dojde k vytvoření nových přátelských vazeb, předávání zkušeností a poznání vzájemných tradic a historie.

DALŠÍ AKTIVITY MAS
FARMÁŘSKÝ TRH REGIONU HRANICKO
Na začátku roku 2011 MAS obdržela informaci, že se město Hranice chystá uspořádat
Farmářský trh v Hranicích. Jelikož MAS o něčem podobném taktéž uvažovala ihned se
spojila s Živnostenským odborem MěÚ Hranice, který měl tuto záležitost na starosti
a domluvili jsme se na společné spolupráci. Hlavím organizátorem je tedy město
Hranice, MAS pomáhá se zajištěním technického zázemí a s propagací. V rámci těchto
aktivit také MAS zajistila pro město Hranice formou služby přípravu a podání Žádosti
o poskytnutí grantu z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje,
jehož aktuální květnová výzva byla určena na podporu novým či začínajícím farmářským
trhům. Žádost o finanční příspěvek 150.000,- Kč byla úspěšná a město Hranice díky
grantu především nakoupilo jarmareční stánky a vylepšilo celkové technické zázemí
a propagaci podzimního trhu.
Během roku 2011 tedy proběhly dva farmářské trhy:
15.4.2011, Masarykovo náměstí Hranice
Za úspěšný start lze považovat
hned první trh, kdy bezmála 30
prodejců a velký zájem nakupujících po celý den oživili centrum
města. MAS se do organizace
zapojila především zajištěním
propagační kampaně (grafika
plakátů, tiskové zprávy, výlep,
webová propagace) a poskytnutím posezení a velkokapacitního
stanu, pod nímž své výrobky
n a b í ze l i č l e n ov é s d r u ž e n í
a příjemci dotací z Programu
LEADER, jmenovitě F ar ma
- 30 -
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Zdeňka Poruba a Včelařství Juráň za Skaličky, svou činnost pak vedle samotné MAS
prezentoval také Český svaz včelařů Hranice.
8.10.2011, prostranství u zámku a dvorana zámku Hranice
Tentokrát se jednalo hned o společnou trojakci. Na travnaté ploše u zámku v Hranicích
od rána proběhl v pořadí již druhý Farmářský trh regionu Hranicko, který tentokrát
nabídl kupujícím sortiment od více než 40 prodejců při samozřejmém důrazu na kvalitní
a domácí výrobky z regionu a nejbližšího okolí. Oproti prvnímu trhu na náměstí se
tentokrát stánky na prostranství u zámku rozestavily více "neuspořádaně", což spolu
s okolními budovami zámku, hradeb a zámeckého hotelu dodalo trhu tu správnou
atmosféru středověkých jarmarků. Lidé tak v houfech pendlovali
tam a zase zpátky a objevovali
postupně jednotlivé prodejce, tu
se zastavili s přáteli k poklábosení nebo se zahřáli výbornou
teplou medovinou. Moc chutnalo
také teplé občerstvení v podobě
guláše či klobásek, ne nadarmo
právě tento prodejce nakonec
vyhrál anketu O nejpovedenější
stánek trhu, ve které své názory
vyjádřilo během dne více jak 100
lidí.
Centrem dění se staly dva velkokapacitní stany, které na akci poskytla naše MAS.
V jednom si mohli lidé posedět a poslechnout produkci dvou hranických kapel, v tom
druhém pak vstoupili do minisvěta Dne pro ovoce, propagační akce projektu naší MAS
pod názvem Moravské a slezské ovocné stezky. Včelaři a zahrádkáři zde prezentovali
svou činnost, odlívali s dětmi svíčky z pravého včelího vosku nebo debatovali v ovocnářské poradně s odborníkem z Přerova o nemocích jablíček, které rovnou donesli do stanu
ukázat. U stolku Rozvojového partnerství se pak sbíraly ovocnářské zajímavosti
o Hranicku, díky tomu například víme, že o starých odrůdách regionu vznikla nedávno
zajímavá diplomová práce, kterou můžeme využít.
Odpoledne se pak dění přesunulo do sousední dvorany, kde kapela Klapeto rozehřívala
návštěvníky před dalším bohatým programem. Už IX. ročník Soutěže o nejlepší koláč,
salát a slivovici měl letos rovněž téma ovoce a tak porota tentokrát měla nelehký úkol
srovnat chuťovou škálu dobrot pevných i tekutých z různých druhů ovoce. Nelehký úkol
porota ovšem zvládla a ceny byly uděleny. V bohatém programu ještě stihl v mluveném
vstupu manažer MAS František Kopecký říci pár slov o aktuálních aktivitách MAS.
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MORAVSKÁ BRÁNA REGIONÁLNÍ PRODUKT®
MAS se během roku 2011 intenzivně zapojila do přípravy a vzniku značky kvality
místních produktů pod názvem MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt.
Hlavními cíli jsou zviditelnění turistické lokality Moravská brána, naplnění Strategického
plánu LEADER "Měníme Hranicko“, v neposlední řadě pak podpora místních výrobců
kvalitních potravin a řemeslných výrobků.
Značkou se budou moci honosit typické a tradiční potravinářské produkty jako jsou
třeba sýry, uzeniny, koláče nebo mošty, stejnou šanci dostanou také košíkáři, stolaři,
výrobci dřevěných hraček, krojů nebo ručně dělaných ozdob. Spuštění systému certifikace místních typických výrobků společně chystají MAS Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko, MAS Záhoří – Bečva a Hranická rozvojová agentura. Území, na kterém bude
značka kvality udělována, zahrnuje kromě Hranicka také Lipensko, v jednání je též
město Přerov.
Značka bude vybraným výrobkům a tím i kupujícím zaručovat originální původ z území
Moravské brány, pravidelně hlídanou kvalitu, výrobu šetrnou k životnímu prostředí,
vysoký podíl místních surovin a ruční práce při výrobě, stejně jako budování tradic
a sounáležitosti s regionem. Certifikovaný výrobek bude na obalu označen speciálním
logem a nápisem Moravská brána – originální produkt. Výrobky budou společně propagovány na jarmarcích a kulturních akcích, v novinovém občasníku Doma v Moravské
bráně, vzniknou samostatné webové stránky nebo sada letáků s přehledem oceněných
výrobků.
Nová značka se zapojí do systému certifikace místních produktů, která už úspěšně běží
v 15 oblastech České republiky sdružených v Asociaci regionálních značek. Výhodou je
podobná grafická podoba jednotlivých značek a jednotný systém propagace. Turista tak
v kterémkoliv z těchto 15 regionů značku bezpečně pozná a jde „najisto“.
Manažer MAS František Kopecký vedl na
jaře 2011 první iniciační jednání s ARZ
a spoluorganizoval úvodní informační
schůzky a semináře. V úterý 7. června došlo
v Týně nad Bečvou k ustavení pracovní
skupiny, která vznik značky řídí, členy se stali
také 3 zástupci MAS, František Kopecký,
Vojtěch Skácel a Ivan Fibich. Pracovní
skupina se mimo jiné dohodla na ustavení
regionálního koordinátora, jímž se stala
Hranická rozvojová agentura. Dne 27.7.
proběhl v Hranicích Úvodní informační
Úvodní infoseminář ke značce
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seminář pod vedením odborné lektorky Kateřiny Čadilové z Asociace regionálních
značek (ARZ). Více než dvacítka účastníků z Hranicka a Lipenska se během semináře
dozvěděla přínosy i úskalí provozu značky kvality místních výrobků, svůj prostor také
dostala diskuse zúčastněných a sběr nápadů na podobu loga vznikající značky. Hranická
rozvojová agentura byla koncem srpna přijata za řádného člena Asociace regionálních
značek. Podzim 2011 vyplnily především jednání se sousední značkou HANÁ o vymezení území a hledání financování rozběhu značky. První certifikáty tak budou uděleny na
jaře 2012.
HIPOSTEZKA NA POTŠTÁTSKU
Kancelář MAS se během roku 2010 a začátkem roku 2011 podílela na přípravě vzniku
historicky první hipostezky v regionu Hranicko. Manažer MAS pomáhal s vytipováním
trasy a získáváním souhlasů vlastníků. Nositelem samotné Žádosti o dotaci do
Programu LEADER se pak stala Hranická rozvojová agentura. Hipostezka byla uvedena
do provozu na jaře 2011.
Žádost o dotaci na projekt do OPLZZ „Pojďme se vzdělávat a pracovat pro
Hranicko“
MAS ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou připravila během roku 2011
žádost o dotaci na realizaci projektu řešícího nezaměstnanost na Hranicku. Projekt
s rozpočtem 7.455.664 Kč řešení snížení dlouhodobé nezaměstnanosti v jednotlivých
obcích a to vytvořením 27 pracovních míst, které mají za cíl vrátit nezaměstnané do
pracovního života, znovuzískat pracovní návyky, získat ztracené sebevědomí a sebeuznání pro další pracovní uplatnění. Projekt zahrnuje také poradenství a rekvalifikační
kurzy. Bohužel nebyl projekt schválen k získání dotace a bude tak přepracován pro
následující výzvu v roce 2012
Datová schránka
V prosinci 2011 si MAS zřídila dobrovolně datovou schránku. Cílem je zefektivnění
komunikace se státními a dotačními
orgány.
PODĚKOVÁNÍ JANU BALKOVI
Důležitým mezníkem v historii
Hranické rozvojové agentury,
Mikroregionu Hranicko, ale i naší
MAS byla koncem roku 2011 personální obměna, kdy z postu ředitele
agentury odešel dlouholetý reprezentant rozvoje regionu Ing. Jan
Jan Balek (vpravo) na jednom z úvodních jednání
během vzniku MAS, 2005
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Balek, který stál u všeho podstatného v historii mikroregionu, MAS i agentury. Za celý
kolektiv zaměstnanců a členů MAS chceme Honzovi za jeho práci, metodické vedení
a úspěchy na tomto místě poděkovat.
Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2011
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Osobní náklady
Úroky, poplatky za vedení BÚ
Poskytnuté členské příspěvky
Odpisy NIM a HIM (nákup MV)
Celkem

124 110
760 445
1 014 196
20 618
10 000
16 869
1 946 238

VÝNOSY
Tržby
Úroky
Členské příspěvky
Dary
Dotace

6 000
38
81 890
311 260
1 787 476

Celkem

2 186 664
240 426

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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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

www.regionhranicko.cz
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