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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. 2012   
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, 
Městys Hustopeče nad Bečvou, Mgr. Miroslav Wildner, Mikroregion Hranicko, Mikroregion Záhoran, 
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, 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, Zemědělské družstvo Partutovice, 
Obec Střítež nad Ludinou, ZO Český svaz včelařů Hranice, Jiří Jurča, Libuše Sehnálková, JEDNOTA – 
Spotření družstvo v Hranicích, Zdenek Váhala, Obec Teplice nad Bečvou. 
 
 
Složení orgánů Rozvojového partnerství v roce 2012 
 
Předseda  
Vojtěch Skácel, 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. 
 
Místopředseda 
Ing. Filip Konečný, MBA., zastupující TJ Skiklub Hranice  
Jeho hlavním úkolem je zastupovat předsedu v době jeho nepřítomnosti či nemoci.  
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Výbor partnerství 
Výbor partnerství je 13tičlenným výkonným orgánem MAS, který přijímá zásadní rozhodnutí 
a doporučení Valné hromadě v rámci celkové činnosti organizace. V dubnu 2012 nás zasáhla 
náhlá smrt člena Výboru partnerství a spoluzakladatele MAS pana Dalibora Škody, navždy 
zůstane v našich vzpomínkách. Na Valné hromadě 13. 12. 2012 byla do Výboru dovolena 
Pavla Krbálková. 
  

jméno organizace 

Černá Jana TJ SPV Střítež n. L. 

Hradil Arnošt  soukromý zemědělec, Provodovice 

Juráňová Ludmila JS JUKO ROUSKÉ 

Kočnarová Petra  Obec Skalička 

Konečný Filip TJ Ski klub Hranice o.s. 

Lév Zdeněk  Mikroregion Hranicko 

Maršálek František  ZD Partutovice 

Skácel Vojtěch Fyzická osoba Rakov 

Stržínková Miluše Obec Rouské 

Veličková Alena SDH Horní Újezd 

Voldán Josef Obec Malhotice 

Vykopal Libor  Obec Ústí 

Škoda Dalibor (do dubna 2012) Nový dvůr s.r.o., Hustopeče n.B. 

Krbálková Pavla (od 13. 12. 2012) Mikroregion Záhoran 

 
Programový výbor 
Programový výbor je devítičlenný a má na starosti řízení a nastavení dotačního Programu 
LEADER "Měníme Hranicko". 

jméno organizace 

Hradil Arnošt  soukromý zemědělec, Provodovice 

Juráňová Ludmila JS JUKO ROUSKÉ 

Kopecký František fyzická osoba, Rakov 

Maršálek František  ZD Partutovice 

Stržínková Miluše Obec Rouské 

Světlíková Jana 
Ochránci Záhorské přírody a vod 
Býškovice 

Šnajdárek Oldřich  soukromý zemědělec, Klokočí  

Veličková Alena SDH Horní Újezd 

Vykopal Libor  Obec Ústí 
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Výběrová komise 
Výběrové komise pracovala po celý rok 2012 jako třináctičlenná a jejím hlavním úkolem je 
hodnotit podávané Žádosti o dotaci. Členství se každoročně z jedné třetiny obměňuje, na 
konci roku 2012 tak skončil tříletý mandát pěti členům. Na Valné hromadě 13. 12. 2012 byli 
čtyři z nich znovuzvoleni a jeden člen nahrazen nově zvoleným.  
 
 

jméno organizace mandát 

Kočnarová Petra  Obec Skalička 

mandát trvá 

Lév Zdeněk  Mikroregion Hranicko 

Konečný Filip TJ Ski Klub Hranice o.s. 

Skácel Vojtěch fyzická osoba, Rakov 

Krbálková Pavla  Mikroregion Záhoran 

Mikuš Radovan fyzická osoba, Všechovice 

Pavelková Marta  Patriot o.s. Olšovec 

Fibich Ivan Obec Bělotín 

Hlaváčková Blanka Penzion Ostravanka, Teplice 
n.B. mandát do 

16.12.2012, 
znovuzvoleni na 

další tři roky 

Kopča Petr lesní hospodář, Skalička  

Voldán Josef Obec Malhotice 

Šindler Jaroslav Obec Partutovice 

Juráň Jaroslav  soukromý zemědělec, Skalička 
členem do 
13.12.2012 

Zaremba Petr JEDNOTA, spotřební družstvo v 
Hranicích 

zvolen 
13.12.2012 

 
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: PS Zemědělství a 
lesnictví, PS Revitalizace obcí a PS Podnikání a cestovní ruch, jejich samostatná jednání 
proběhla ve dnech 27. a 28. 2. 2012.   
 
Kancelář MAS 
Rozvojové partnerství má 2 zaměstnance na celý úvazek, kteří zajišťují chod organizace. 
Manažerem MAS je Mgr. František Kopecký, finanční manažerkou je Lucie Machová.  
 
Vzhledem k úmrtí dosavadního poskytovatele účetních služeb pana Dalibora Škody byla 
v květnu 2012 vybrán nový poskytovatl, fa LOGIC TEAM spol. s r.o. paní Lenky Hruškové ze 
Skaličky. 
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Přehled jednání orgánů MAS v roce 2012 
 

Orgány Mas Datum  Předmět jednání 

Valná hromada 

23.2.2012 

Schválení harmonogramu a textu Výzvy č. 1/2012, 
Schválení alokací pro jednotlivé Fiche, Schválení 
strategického výboru pro přípravu Strategie rozvoje 
regionu 2014-2020 

28.6.2012 
Přijetí nových členů, Schválení výsledků Výzvy č. 
1/2012, Strategie rozvoje Regionu Hranicko - aktuální 
vývoj a úkoly 

13.12.2012 

Dodatečné schválení Výroční zprávy 2011, Finanční 
alokace a Výzva Programu LEADER 2013, Aktuální stav 
Projektů spolupráce, Metoda LEADER v období 2014-
2020, Budoucnost MAS – Standardizace, právní 
subjektivita 

Výbor partnerství 
 

2.2.2012 

Schválení rozpočtu zázemí MAS 2012, Plán činnosti 
kanceláře MAS 2012, Schválení Statutů pracovních 
skupin, Náměty Projektů spolupráce pro březnové 
kolo, Externí poradenství MAS 

21.5.2012 
Informace o přípravě MAS na období 2014 – 2020, 
Zajištění účetních služeb, Projekt spolupráce pro 
říjnové kolo  

27.9.2012 
Sebeevaluace a hodnocení MAS, Standardizace MAS 
2014+, Právní subjektivita MAS, Monitoring realizace 
projektů LEADER 

13.12.2012 

Dodatečné schválení Výroční zprávy 2011, Skutečné 
čerpání rozpočtu v r. 2012 – převod ušetřených 
prostředků, Finanční alokace a Výzva Programu 
LEADER v roce 2013 

 
Programový výbor 

20.2.2012 
Schválení harmonogramu a textu Výzvy č. 1/2012, 
Schválení alokací pro jednotlivé Fiche, Strategie 
rozvoje regionu 2014-2020 

5.3.2012 Schválení Fichí a metodických pokynů 
26.6.2012  Schválení pořadí projektů Výzvy č. 1/2012 

Výběrová komise 

30.5.2012  1. zasedání komise, rozlosování projektů  

25.6.2012 2. zasedání komise, stanovení pořadí projektů ve 
Výzvě č.1/2012 

Kontrolní komise 27.9.2012 Kontrola účetnictví MAS za rok 2011 
Pracovní skupina 
Revitalizace obcí 27.2.2012 

Nastavení pravidel a preferenčních kritérií pro Výzvu č. 
1/2012, aktuální informace k programovacímu období 
EU 2014-2020, Harmonogram práce, seznam stálých 
členů 

Pracovní skupina 
Podnikání a cestovní ruch 28.2.2012 

Pracovní skupina 
Zemědělství a lesnictví 28.2.2012 
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Realizace Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ v roce 2012 
 

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). Program LEADER „Měníme 
Hranicko“ jich 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 2012 mělo před sebou Rozvojové partnerství již pátou Výzvu v pořadí a proto se její 
příprava i průběh mohly opřít o dosavadní zkušenosti.  
Původně bylo v plánu vyhlásit Výzvu č.1/2012 1. března 2012. Jelikož však SZIF posunul 
harmonogram administrace předchozí Výzvy a stanovil, že výzvy červnového kola nemůže 
schválit, dokud nebude ukončena registrace projektů kola předchozího, musela být Výzvy 
vyhlášena až 10. dubna 2012. MAS však šířila informace o vyhlášených Fichích apod. jakoby 
už výzvu měla vyhlášenu, proto měli žadatelé dostatek času na přípravu.  
 
Do podoby Fichí byly zapracovány doporučení z dokumentu Střednědobé hodnocení 
Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ v polovině programu (aktualizace 
specifických cílů jednotlivých priorit, úprava preferenčních kritérií, upřesněná sada 
monitorovacích indikátorů a především jasný finanční plán SPL pro Výzvy 2012 a 2013).  
 
Na podzim 2011 MAS obdržela informaci o výši přidělené alokace na rok 2012, a to 
7.577.733,- Kč, z toho zázemí MAS 20% 1.515.547 Kč, do Fichí 6.062.186 Kč. Dle nových 
Pravidel si už totiž 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. 
 
 
 
 

http://www.regionhranicko.cz/leader
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Automatické rozdělení přidělené alokace na rok 2012: 
Celková alokace  7 577 733 Kč 
Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1. PRV) 1 515 547 Kč 
Částka pro podpořené projekty (opatření IV.1.2. PRV)  6 062 186 Kč 

 
Při stanovování skutečné alokace se dále rozhodovalo o využití „rezervy na Portálu farmáře“ 
(ušetřené či nerozdělené prostředky z minulých let v opatření IV.1.2.) ve výši 956.908 Kč. Na 
jednání Programovéího výboru 20.2.2012 bylo rozhodnuto z této rezervy přidat k alokaci 
556.908 Kč, a 400.000 Kč nechat do rezervy na rok 2013.  
 
Programový výbor s ohledem na naplňování finančního plánu SPL stanovil pro Výzvu 
č.1/2012 následující Fiche a předpokládané alokace:  
Fiche Podíl v % Částka v Kč 
č.1 Rozvoj zemědělských podniků 38,2 2 526 989  
č.5 Veřejná prostranství 26,4 1 747 712 
č.7 Podnikání v cestovním ruchu  27,3 1 842 255 
č. 8 Pěší trasy a hipostezky 7,6 502 138 

 100 6 619 094 
Navržené Fiche, finanční alokace a text Výzvy byly odsouhlaseny Valnou hromadou MAS dne 
23.2. 2012.  
 
 

3. Vyhlášení Výzvy, sběr žádostí 

Po schválení Státním zemědělským intervenčním fondem byla dne 10. dubna vyhlášena 
Výzva č.1/2012 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 7.-10. května, každý den pro jinou Fichi, tak aby se dal 
zvládnout obvyklý nápor žadatelů v posledních dnech před uzávěrkou.  
 
Zásadní novinkou podmínek Výzvy oproti minulým kolům bylo zkrácení délky realizace 
projektu na max. 1 rok od podpsiu Dohody. Cílem úpravy je co nejméně protahovat realizaci 
a administraci projektů za rok 2013, kdy bude ukočeno financování režií MAS ze strany 
Programu rozvoje venkova. 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 rovněž připravila pro každou Fichi zvlášť podrobnou Příručku pro žadatele 
k Výzvě č.1/2012, která prováděla žadatele všemi úskalími přípravy Žádosti o dotaci. 
Manažeři MAS během trvání Výzvy poskytli mnoho osobních a množství telefonických a 

http://www.regionhranicko.cz/leader
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emailových konzultací. Pro zájemce byl také dne 18. dubna uspořádán v Hranicích 
Informační seminář pro žadatele.  
V rámci Výzvy č.1/2012 bylo podáno 17 žádostí.  
 
Seznam administrovaných žádostí ve Výzvě č.1/2012:  

Ev. číslo Fiche Žadatel Název projektu Rozpočet 
projektu 

Požadovaná 
dotace 

1/2012/001 1 Statky Potštát, 
a.s. Tažený postřikovač pro ochranu rostlin 900.000 337.500 

1/2012/002 1 SKALAGRO, a.s. Modernizace posklizňové linky ve 
společnosti SKALAGRO, a.s. - 1. etapa 1.320.000 385.000 

1/2012/003 1 Kozáková Soňa Obnova zemědělské techniky 336.000 112.000 

1/2012/004 7 Ing. Jiří Šebela Rozšíření služeb ve sportovně relaxačním 
centru BSS Club Hranice 1.244.000 572.000 

1/2012/005 1 
Zemědělské 
družstvo 
Partutovice 

Rekonstrukce váhy a pořízení stroje pro 
zastýlání 1.467.200 551.700 

1/2012/006 1 Ing. Lucie 
Andrýsková Pořízení nového lisu 920.000 346.500 

1/2012/007 1 Alois Ondroušek Technologie sušárny zrnin 2.400.000 700.000 

1/2012/008 1 Ing. Rostislav 
Kozlovský 

Pořízení přesného secího stroje s 
přihnojením 900.000 262.500 

1/2012/009 1 Marie Čočková Pořízení zemědělské techniky 540.000 202.500 

1/2012/010 7 Sportovní klub 
Hranice s.r.o. 

Modernizace sportovního areálu v 
Teplicích a rozšíření tenisové haly o 
badminton 

1.676.000 700.000 

1/2012/011 5 Obec Horní Újezd Obnova veřejných prostranství v obci 
Horní Újezd 546.500 344.062 

1/2012/012 5 Sportovní klub Zelené Všechovice II 870.000 652.500 

1/2012/013 7 Milena Andrýsová Víceúčelové sportovní hřiště Lipná 787.099 432.904 

1/2012/014 7 GOLF CLUB 
Radíkov Zlepšení služeb GOLF CLUB Radíkov 348.680 161.304 

1/2012/015 8 Obec Býškovice Naučná vodohospodářská a přírodní 
stezka Moravskou bránou a Záhořím 704.600 501.925 

1/2012/016 7 Karla Vlasáková Rekonstrukce koupelen a okenic 
penzionu Franz Josef 1.097.000 603.350 

1/2012/017 7 Automotoklub 
kemp Hranice 

Rekonstrukce a modernizace stávajícího 
sociálního zařízení v AMK kempu Hranice 1.094.659 547.329 

Celkem: 17.151.738 7.413.074 

 
Převis zájmu o dotace v této Výzvě především kvůli absenci Fiche č.6 nebyl tak výrazný jako 
třeba v roce 2011 a činil pouze 112% alokace, která je k dispozici. Překvapil malý zájem o 
Fichi č.5 Veřejná prostranství, kdy v minulých 2 výzvách docházelo pravidelně k výrazným 
převisům. V roce 2012 zde směřovaly 2 žádosti o dotaci s požadavkem jen o málo vyšším než 
polovina přidělené alokace.  
 
Citace z tiskové zprávy MAS Hranicko ze dne 11.5.2012: „Předpokládaný vyšší počet žadatelů 
z řad zemědělců a naopak nečekaně malý zájem o veřejná prostranství přinesl včera uzavřený 
příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č.1/2012 Programu LEADER "Měníme Hranicko". 
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Přijato bylo nakonec 17 Žádostí o dotaci, přičemž 8 projektů podali zemědělci v rámci Fiche 
č.1 Rozvoj zemědělských podniků, 6 žadatelů má zájem o dotaci na podnikání v cestovním 
ruchu, naopak ve Fichi č.5 Veřejná prostranství jsou podány pouze 2 projekty, ve Fichi č.8 Pěší 
trasy a hipostezky pak projekt jediný. Celková výše požadovaných dotací je 7.581.074,- Kč, 
přičemž na Výzvu je určena alokace 6.619.094 Kč. Převis tedy není tak výrazný, jako v 
minulých letech.“  
 

4. Administrace žádostí 

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.  
 

5. Výběr projektů 

V této fázi vstoupila do administrativního procesu Výběrová komise MAS. Tři hodnotitelé 
Lév, Kočnarová a Juráň se na vlastní žádost nezúčastnili z časových důvodů hodnocení 
projektů v této Výzvě. Na hodnocení se tak aktivně podílelo 10 členů komise. Každý projekt 
hodnotili tři hodnotitelé, přičemž jim projekty byly přiděleny losem. Kvůli malému zájmu 
hodnotitelů v tomto roce neproběhlo školení Výběrové komise. 
 
28. května se konalo již tradiční Veřejné slyšení žadatelů, zde se hodnotitelé i široká 
veřejnost mohli seznámit se všemi 17 hodnocenými Žádostmi a položit doplňující dotazy 
(videoreportáž zde: https://youtu.be/Pr0VBBYWzaU).  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 
slovními komentáři doplnili argumenty pro ne/přidělení bodů v jednotlivých kritériích. Poté 
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 25. 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 26. června schválil předložené pořadí projektů a 
definitivně přidělil finanční prostředky jednotlivým projektům. 2 hodnocené projekty 
nedosáhly na minimální počet preferenčních bodů stanovených ve Fichi, proto je MAS 
nemohla doporučit k realizaci, i kdyby na ně zbývala finanční alokace. Souhrnná požadovaná 
částka za zbývajících 15 projektů činila 6.753.745 Kč, což bylo pouze o 134.651,- Kč více než 
Výzvou určená alokace. Programový výbor proto rozhodl ještě ubrat o tuto částku z „rezervy 
Portálu farmáře“ určené pro rok 2013 a takto podpořit všech 15 projektů, které dosáhly 

https://youtu.be/Pr0VBBYWzaU
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minimální hranice zisku bodů. Oproti původní alokaci tak bylo z Fiche č.5 převedeno do Fiche 
č.1 101.470 Kč a do Fiche č.7 511.441 Kč. Všech 15 doporučených projektů bylo dne 29. 
června zaregistrováno na RO SZIF v Olomouci.  
Během července až září pak svou administrativní kontrolu provedl taktéž RO SZIF včetně 
výzvy k administrativním opravám. Dne 19. října 2012 bylo ze strany SZIF definitivně 
schváleno všech 15 Žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy č.1/2012 Programu LEADER 
„Měníme Hranicko“, čímž se celkový počet v Programu LEADER podpořených projektů 
rozrostl na 67 (11 projektů z roku 2008, 14 z roku 2009, 17 z roku 2010, 10 z roku 2011). MAS 
také uspořádala Seminář pro příjemce, kde všem zúčastněným představila jejich povinnosti a 
budoucí kroky realizace jejich projektů. Koncem roku 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.1/2012: 
Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků 
Pořadí Název žadatele Název projektu Průměr 

hodnocení 
Rozpočet 
projektu v Kč 

Přidělená 
dotace v 
Kč     

1 Alois Ondroušek Technologie sušárny zrnin           46 2.400.000 700.000 
2 ZD Partutovice Rekonstrukce váhy a pořízení stroje pro 

zastýlání 
         46 1.467.200 551.700 

3 SKALAGRO, a.s. Modernizace posklizňové linky ve 
společnosti SKALAGRO, a.s. – 1.etapa             43,7 1.320.000 385.000 

4 Statky Potštát, a.s. Tažený postřikovač pro ochranu rostlin          37 900.000 337.500 
5 Ing. Lucie Andrýsková Pořízení nového lisu         36 920.000 346.500 
6 Marie Čočková Pořízení zemědělské techniky         32 540.000 202.500 
7 Ing. Rostislav Kozlovský Pořízení přesného secího stroje 

s přihnojením           28,3 900.000 262.500 

Celkem 8.447.200 2.785.700 
Další pořadí projektů nedoporučených k podpoře:    
8 Soňa Kozáková Pořízení přesného secího stroje 

s přihnojením 10   

 
Fiche 5 Veřejné prostranství 
1 Obec Horní Újezd Obnova veřejných prostranství v obci Horní Újezd 55,3 546.500 344.062 
2 Sportovní klub 

Všechovice, o.s. 
Zelené Všechovice II 55,3 870.000 652.500 

Celkem 1.416.500 996.562 
 
Fiche 7 Podnikání v cestovním ruchu 
1 Ing. Jiří Šebela Rozšíření služeb ve sportovně relaxačním 

centru BBS Club Hranice 66,7 1.244.000 572.000 

2 GOLF CLUB Radíkov Zlepšení služeb GOLF CLUB Radíkov 52 348.680 161.304 
3 Karla Vlasáková Rekonstrukce koupelen a okenic penzionu 

Franz Josef 49,7 1.097.000 603.350 

4 Milena Andrýsová Víceúčelové sportovní hřiště Lipná 44 787.099 432.904 
5 Sportovní klub 

Hranice s.r.o. 
Modernizace sportovního areálu v Teplicích a 
rozšíření tenisové haly o badminton          41 1.676.000 700.000 

Celkem 5.152.779 2.469.558 
Další pořadí projektů nedoporučených k podpoře:    
6 Automotoklub kemp 

Hranice 
Rekonstrukce a modernizace stávajícího 
sociálního zařízení v AMK kempu Hranice 14,7   
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Fiche 8 Pěší trasy a hipostezky 
1 Obec Býškovice Naučná vodohospodářská a přírodní stezka 

Moravskou bránou a Záhořím 62 704.600 501.925 

Celkem 704.600 501.925 
 
 
Celkové výsledky Počet doporučených 

projektů 
Rozpočty 
projektů 
celkem 

v Kč 

Přiznané 
dotace v 

Kč 

Celkově Výzva č.1/2012: 15 15.721.079 6.753.745 

 
 
Došlo tak k následujícímu rozdělení prostředků ve Výzvě č. 1/2012: 

Fiche 
Plán před 

Výzvou v % 
Alokace před 
Výzvou v Kč 

Skutečnost        
po Výzvě v % 

Skutečnost         
po Výzvě v Kč 

č.1 Rozvoj zemědělských podniků  38,2 2 526 989 41,2 2 785 700 
č.5 Veřejná prostranství 26,4 1 747 712 14,8 996 562 
č.7 Podnikání v cestovním ruchu  27,8 1 842 255 36,6 2 469 558 
č.8 pěší trasy a hipostezky  7,6 502 138 7,4 501 925 

celkem           100 6 619 094 100 6 753 745 
 
 

6. Období po registraci Žádostí 
Pracovníci MAS v červenci a srpnu 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 je možno si 
prohlédnout zde: http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/fotogalerie/pracovni-
schuzky/Navsteva-schvalenych-projektu-Vyzvy-c-1-2012-Programu-LEADER-pred-zahajenim-
realizace-leto-2012-142/sel/1  
 

7. Třetí kolo sebeevaluace MAS  
 
V červenci roku 2012 proběhlo třetí kolo Sebeevaluace MAS, jehož prostřednictvím se mohli 
členové vyjádřit k vnitřnímu fungování MAS v rámci realizace Programu LEADER. Opětovně 
se tedy pod vzájemným drobnohledem ocitly složky, které každá svým způsobem pomáhají 
program naplňovat. Jednalo se o Výběrovou komisi, Programový výbor, Kancelář MAS, 
pracovní skupiny a metodického poradce MAS. Celkem bylo odevzdáno 17 dotazníků, což byl 
nárůst o 5 respondentů oproti předloňskému kolu, nicméně se stále jedná o malý vzorek více 
než dvojnásobně početné členské základny MAS. Složkou s nejlepším hodnocením se stala 
kancelář MAS s ratingem 4,31 bodu. Naopak nejslabší hodnocení získaly pracovní skupiny: 
3,94 bodu. Celkově se rating složek drží nadprůměrných hodnot, ve srovnání s předešlými 
koly (2009 a především 2010) také došlo u všech složek k celkovému zlepšení hodnocení. 
Účastníci šetření mohli ke svému hodnocení připojovat různé komentáře a poznámky, které 
členům MAS posloužily jako cenná zpětná vazba pro zlepšování své práce.  

http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/fotogalerie/pracovni
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8. Realizace projektů schválených v předchozích Výzvách 
 

Po celý rok 2012 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 na webovém odkazu http://www.regionhranicko.cz/podporene-projekty 
sledovat vývoj realizace podpořených projektů díky fotografiím z průběhu realizace.  
 
Výzvy z let 2008 a 2009 jsou finančně uzavřeny a dotace proplaceny konečným příjemcům. 
 
17 schválených projektů z Výzvy č.1/2010 je v různém stupni realizace, k 31. 12. bylo fyzicky 
dokončeno 16 projektů a dotace proplacena celkem 13 projektům. Dne 17.8.2012 odstoupil 
od realizace projektu příjemce Evžen Blecha, nečerpaná alokace bude využita ve Fichi č.7 
v roce 2013. 
 
Stav administrace projektů Výzvy č.1/2010 

žadatel 
Datum žádosti o 

proplacení 
Datum oznámení o 

schválení platby 

Přidělená 
dotace dle 

Dohody 

Požadovaná 
dotace dle Žádosti 

o proplacení 

Skutečně 
proplacená 
dotace ze 

SZIFu 

Suchánek Vlastimil 31.3.2011 15.6.2011 365000 361208 361208 

Obec Partutovice  31.5.2011 7.9.2011 800000 732498 732498 

Český svaz včelařů 10.6.2011 25.8.2011 128826 118268 118268 
Hranická rozvojová 
agentura 30.6.2011 8.9.2011 369000 368906 368906 

Obec Horní Újezd  31.8.2011 22.11.2011 196512 196512 196512 

SK Hranice  2.9.2011 29.11.2011 1200000 1200000 1200000 

Obec Opatovice  30.9.2011 30.11.2011 145790 145790 145790 
Obec Teplice nad 
Bečvou  30.9.2011 2.1.2012 389020 264384 264384 
ZD Partutovice  31.10.2011 26.1.2012 1000000 1000000 1000000 
Ondroušek Alois  31.10.2011 26.1.2012 1000000 1000000 1000000 
Obec Paršovice  30.11.2011 1.3.2012 157853 144241 143298 
Obec Všechovice  30.11.2011 1.3.2012 524125 524125 524125 

Blecha Evžen  

odstoupení od 
realizace na MAS 

doručeno dne: 
17.8.2012 

 383892   

Areál pohoda Loučky  14.12.2012  1007508 831971  
PENZION OSTRAVANKA 31.11.2012 

 
261600 261600  

Kubíček Pavel  20.12.2012 
 

508852 432780  
Obec Skalička  28.9.2012 13.12.2012 600168 584272 584272 

Kopča Petr    700000   
 
 

http://www.regionhranicko.cz/podporene-projekty
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10 schválených projektů z Výzvy č.1/2011 je taktéž v různém stupni realizace, k 31. 12. bylo 
fyzicky dokončeno 8 projektů a dotace proplacena 6 projektům.  
 
Stav administrace projektů Výzvy č.1/2011 

žadatel 
Datum žádosti o 

proplacení 
Datum oznámení o 

schválení platby 

Přidělená 
dotace dle 

Dohody 

Požadovaná 
dotace dle Žádosti 

o proplacení 

Skutečně 
proplacená 
dotace ze 

SZIFu 

Eduard Kozák 15.12.2011 7.3.2012 795000 780810 780810 

Zdeňka Horníková 22.12.2011 15.3.2012 625000 612500 612500 

Za našimi humny 31.1.2012 19.4.2012 953190 953190 953190 

Tomáš Sargánek 30.11.2012  269500   
Tomáš Lesák 31.5.2012 22.8.2012 361350 358182 358182 

Pavel Orság 15.10.2012  729850   
obec Bělotín  29.6.2012 20.9.2012 686640 686640 686640 

Jaromír Vozák 31.5.2012 22.8.2012 481250 481250 481250 

VT Hranice   770369 770369  
obec Všechovice   458250 458250  
 
 
O zdařilém díle svědčí následující malá fotogalerie všech 10 projektů dokončených v roce 
2012:  
 
foto projektů 
 
 
 
 
 
 

8. Propagace a prezentace realizace SPL a Programu LEADER „Měníme Hranicko“ 
 
MAS v roce 2012 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 23 zveřejněných článků v nejčtenějším periodiku v regionu 
Hranický týden, několik článků ve Zpravodaji Mikroregionu Záhoran, v MF Dnes, 
elektronickém periodiku Zpravodaj venkova, Měsíčníku občanů Olomouckého kraje a na 
informačních serverech, webových stránkách obcí a spřízněných organizací, v obecních 
zpravodajích. Všechny zásadní novinky a oznámení byly rozesílány na cca 420 emailových 
adres významných aktérů a potenciálních žadatelů v regionu. Velký prostor jednou pěti stran 
a pak sedmi 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.  
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V neposlední řadě byl Program LEADER a naše MAS prezentována na několika akcích:    
 
Valná hromada KS NS MAS v Olomouci, 15. 2. 2012 
 
Valná hromada Mikroregionu Záhoran, 29. 3. 2012 
Prezentace činnosti MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko. 
 
Strategický výbor, 5. 4. 2012, Hranice 
Stanovení cílů a priorit strategického plánování pro období 2014 -2020. 
 
Informační seminář pro žadatele, 18. 4. 2012, sál ZUŠ v Hranicích 
Rady, tipy, užitečné informace pro současné i budoucí žadatele o dotace. 
 
Setkání starostů ORP Hranice, 19. 4. 2012, Hranice 
Prezentace činnosti MAS, příprava Strategie rozvoje Regionu Hranicko 2014-2020. 
 
Farmářský trh regionu Hranicko, 11. 5. 2012, Hranice 
V rámci farmářského trhu probíhalo slavnostní udělení prvních certifikátů MORAVSKÁ 
BRÁNA regionální produkt®, uspělo 9 žadatelů s 11 výrobky. V rámci jarmarku zajištěn 
velkokapacitní stan pro prodejní místa držitelů značky. 
 
Účast na výstavě Země Živitelka, 30. – 31. 8. 2012,  České Budějovice 
Již tradičně se naše MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko prezentovala na výstavě 
Země Živitelka v Českých Budějovicích. Na společném stánku se sousední MAS Záhoří - Bečva 
mohli návštěvníci obdržet spoustu propagačních materiálů, stejně jako informací o naší 
činnosti nebo fungování značky místních výrobků MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. 
Vystavující MAS byly sdruženy v pavilonu Z pdo záštitou Národní sítě místních akčních skupin 
ČR. V pátek 31. 8. v tomto pavilonu proběhl také Večer venkova za účasti významných hostů 
v čele s ministrem zemědělství Petrem Bendlem, který také na našem stánku ochutnal naši 
domácí slivovici. 
 
Farmářský trh regionu Hranicko, 11. 9. 2012, Hranice 
Bohatá nabídka regionálních produktů, ruční práce, bohatý kulturní program. 
 
Konference Venkov 2012, 1. 10. – 3. 10. 2012, Nové Hrady 
Už čtvrtý ročník významného celorepublikového setkání, na jehož konci bylo předběžně 
odsouhlaseno konání příštího ročníku Konference VENKOV 2013 právě v našem regionu, 
v Lázních Teplice nad Bečvou a v Hranicích.  
 
Den s regionem Hranicko, 13. 10. 2012, Valšovice 
Tradiční akce v režii MAS, Mikroregionu Hranicko a Hranické rozvojové agentury. 
Videoreportáž: https://youtu.be/bPkUrSGrDAE  
Fotogalerie: http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/fotogalerie/akce/Den-s-regionem-Hranicko-
Valsovice-13-10-2012-149/sel/3  

https://youtu.be/bPkUrSGrDAE
http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/fotogalerie/akce/Den-s-regionem-Hranicko
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Den kultury na zámku, 27. 10. 2012, Hranice 
V rámci této akce Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s MAS slavnostně předávala 
druhou sadu certifikátů značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®  
 

9. Celorepublikové hodnocení MAS, stanovení bonusů 
 
V roce 2012 proběhl ze strany MZe, SZIFu a Národní sítě MAS už potřetí 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 výše tzv. „finančních 
bonusů“ na alokaci pro rok 2013, zajímavé je též srovnání zisku bodů ve všech 3 kolech a tím 
zachycení „vývoje“ naší MAS.  
 
Můžeme s potěšením konstatovat, že se stejně jako v obou předchozích letech 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“.  
 
Naše MAS získala celkem 133 bodů z max. 150 možných, přičemž pro kategorii A byl 
stanoven spodní strop zisku 130 bodů. Oproti předchozím kolům se může zdát, že se 
postupně „zhoršujeme“ tak, jak se stále blížíme ke spodní hranici kategorie A, opak je ale 
pravdou, hranice kategorie A se neustále zpřísňuje a přibližuje k maximu zisku bodů, proto 
udržení se byť o pár bodů nad její spodní hranicí neznamená stagnaci, ale naopak neustálé 
zlepšování. Důkazem toho je srovnání zisku bodů naší MAS vůči možnému maximu: Při 
hodnocení v roce 2010 jsme obdrželi 132 bodů ze 180 možných, což je 73procentní 
úspěšnost, v roce 2011 to bylo 165 bodů z 200 možných, což je 82,5procentní úspěšnost, 
v tomto roce 2012 jsme dosáhli na 133 bodů z maximálních 150, což je 88,7procentní 
úspěšnost. 
Podrobněji v tiskové zprávě zde: http://www.regionhranicko.cz/aktuality/mas-
hranicko/MAS-opet-mezi-nejlepsimi-v-celorepublikovem-hodnoceni-ministerstva-
zemedelstvi-596/limit25  
  
 

10. Členství MAS v rozvojových organizacích (NS MAS, SPOV, CSV) 
 
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 15. března v Rumburku. 
Manažer MAS František Kopecký působí nadále v pracovní skupině „Hodnocení“, která 
připomínkuje hodnotící dotazník, jímž se poměřuje kvalita a rozsah činnosti jednotlivých 

http://www.regionhranicko.cz/aktuality/mas
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MAS v ČR, tato skupina se během roku přejmenovala na PS Standardizace, neboť jejím 
novým úkolem je příprava Standardů vnitřního fungování MAS pro obodobí 2014-2020.  
Ve své činnosti pokračovalo také Krajské sdružení NS MAS Olomouckého kraje, které se 
během roku sešlo několikrát na pracovních schůzkách. 
 
22.10.2012 podala MAS přihlášku ke členství ve Spolku pro obnnovu venkova České 
republiky (SPOV ČR), v prosinci 2012 se taktéž stala na záladě přihlášky formalizovaným 
členem Celostátní sítě pro venkov Olomouckého kraje (CSV OK).  
 

11. 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. Z rozsáhlého výčtu je patrné, že se kancelář 
MAS snaží mít neustálý přehled o aktuálních informacích a potřebách, navazuje kontakty 
vůči jiným MAS, ale i dalším aktérům rozvoje venkova na místní, celorepublikové i 
mezinárodní úrovni.  
 
Valná hromada KS NS MAS, 15. 2. 2012, Olomouc 
 
Setkání aktérů venkova SPOV OK a ZK, 8. – 9. 3. 2012, Příleský mlýn Všechovice 
 
Valná hromada NS MAS, 15. 3. 2012, Dům kultury Střelnice Rumburk (Kopecký, Machová) 
 
„PR aneb Jak zlepšit prezentaci a komunikaci s médii, dvoudenní školení, 16. – 17. 3. 2012, 
Vizovice (Kopecký) 
 
„Veřejné zakázky (novelizace zákona)“, školení, 20. 3. 2012, kancelář MAS  
 
Schůzka KS NS MAS OK, 19. 4. 2012, Kralice na Hané 
 
Standardy kvality v sektorech cestovního ruchu, MODUL II, Venkovský turismus, 26. 4. 
2012, Lázně Teplice nad Bečvou 
Prezentace manažera MAS k vybudované hipostezce na Potštátsku v rámci vzdělávacího 
semináře pro odborníky v cestovním ruchu. 
 
Závěrečný seminář a exkurze v rácmi PS Moravské a slezské ovocné stezky, 3. – 4. 5. 2012, 
Bartošovice 
 
LeaderFEST 2012, 29. – 31. 5. 2012, Levoča, Slovensko  
 
Moravský kulturní salon – Podoby venkova v Olomouckém kraji, 6. 6. 2012 
Konference na téma Venkov a média  
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Jednání zástupců NS MAS se zástupci CP SZIF, 10. 7. 2012, Praha 
 
Jednání KS NS MAS, 22. 8. 2012, Olomouc 
 
Účast na veletrhu „Země živitelka“, 30. – 4.9. 2012, České Budějovice 
 
Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi, exkurze do Polska, 16. – 
17. 9. 2012  
 
CSV – Tematická exkurze se zaměřením na obnovu a rozvoj venkova, 18. – 22. 9. 2012, 
Slovensko – Maďarsko – Rakousko (Kopecký) 
 
Konference Venkov 2012, 1. – 3. 10. 2012, Nové Hrady (Kopecký) 
Území MAS Hranicko, konkrétně Lázně Teplice nad Bečvou a Hranice se stanou na podzim 
2013 hostiteli dalšího ročníku této významné celorepublikové akce. 
 
Studijní cesta „Za poznáním regionální značky JESENÍKY – orginální produkt“, 3. – 5. 10. 
2012 
 
Setkání aktérů venkova Ok a ZK, 18. – 19. 10. 2012, Rusava 
 
„Aktualní situace na rakouském venkově“, exkurze 30. – 31. 10. 2012, Rakousko (Machová) 
 
Vzdělávací seminář „Budování Dinoparku“ v Polsku v rámci PS Moravsko-Polské cesty 
tradic a poznání, 5. – 6. 11. 2012, Polsko 
 
Odborný dvoudenní seminář LEADER, 6. – 7. 11. 2012, Sobotín 
 
Exkurze po venkovských muzeích Kyjovského Slovácka v rámci PS „Za poznáním a odkazem 
předků II“, 13. – 14. 11. 2012  
 
Česko-Polská pracovní a programová konference „LEADER bez hranic“, 21. – 23. 11. 2012, 
Rejvíz 
 
Setkání partnerů CSV v Olomouckém kraji, 28. 11. 2012, Smržice 
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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 Hranicka, 
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. 

Jen za rok 2012 bylo to které vybavení využito na celkem 50 akcích viz 
www.regionhranicko.cz/mobilni-vybaveni.   
 

3. Za poznáním a odkazem předků 
V průběhu roku 2011 probíhala realizace společného projektu Spolupráce s MAS 
Mohelnicko. 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.  
Po podání ŽoP v prosinci 2011 došlo ke schválení platby dne 14.9.2012. MAS nadále zajišťuje 
ve spolupráci s obcemi provoz obou expozic.  
Více zde: http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/projekty-spoluprace/Za-poznanim-a-
odkazem-predku-29  

http://www.regionhranicko.cz/databaze
http://www.regionhranicko.cz/mobilni-vybaveni
http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/projekty-spoluprace/Za-poznanim-a
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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 ukončen závěrečnou konferencí 3.-4.5.2012 
v Bartošovicích. Nejvýznamnější akcí závěrečné fáze projektu byla dne 27.4.2012 naše 
hostitelská exkurze za ovocnářstvím a zpracováním ovoce na Hranicku včetně zasazení 
„Stromu přátelství“ na levém břehu cesty do Lučic u Bělotína. Dne 13. 7. 2012 byla podána 
Žádost o proplacení na RO SZIF, kvůli administrativní náročnosti kontroly společného 
projektu 7 MAS nebyla do konce roku dotace proplacena.  
Více na www.ovocne-stezky.cz  

5. Moravsko-polské cesty tradic a poznání 
Dne 27.6.2011 byl zaregistrován na CP SZIF v Praze společný projekt naší MAS, MAS 
Mohlenicko a polské LGD Kraina Dinozaurów. Kvůli zdržení schválení projektu na polské 
straně došlo k Podpisu Dohody o psokytnutí dotace se SZIF až 25.7.2012, tedy více než rok 
po zaregistrování. 
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 
vybudováním 4 moravských a 7 polských venkovských expozic. Na Hranicku je to Výstavní síň 
Ing. Bohuslava Fuchse ve Všechovicích a expozice Historie Potštátska na zámku v Potštátě. 
Úvod realizace je zaměřen na vzdělávání lidí zapojených do budování muzeí na Hranicku: Na 
vzdělávací seminář Interpretace místního dědictví 11.10.2012 v Třeštině na území partnerské 
MAS Mohelnicko navázal dvoudenní vzdělávací seminář „Budování Dinoparku“ v polském 
Krasiejowě 5. – 6. 11. 2012.  
 
webová aktualita:  
http://www.regionhranicko.cz/aktuality/mas-hranicko/MAS-rozbehla-budovani-venkovskych-muzei-2-
seminari-a-exkurzi-605/limit25  
 
fotogalerie:  
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/fotogalerie/skoleni/Vzdelavqci-
seminar-a-exkurze-Interpretace-mistniho-dedictvi-Trestina-11-10-2012-150 
 
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/fotogalerie/skoleni/Vzdelavaci-seminar-
a-exkurze-Budovani-Juraparku-Krasiejow-5-11-2012-156   
 
 

6. Za poznáním a odkazem předků II. 
Úspěšný koncept budování vesnických minimuzeí ve spolupráci s MAS Mohelnicko vyústil 
v třetí společný (a za naši MAS už celkově šestý) Projekt spolupráce zaregistrovaný na SZIF 
v rámci 15. kola PRV v březnu 2012. Jeho hlavním výstupem bude vybudování Muzea 
námořníka Toma ve Skaličce a rozšíření expozice Jak se žilo v Ójezdě v Horním Újezdě 
plánované na rok 2013. Po schválení projektu 17.8.2012 se úvod realizace věnoval 
především vzdělávání aktérů: Exkurze na Kyjovské Slovácko ve dnech 13.-14.11.2012 

http://www.ovocne-stezky.cz
http://www.regionhranicko.cz/aktuality/mas-hranicko/MAS-rozbehla-budovani-venkovskych-muzei-2
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/fotogalerie/skoleni/Vzdelavqci
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/fotogalerie/skoleni/Vzdelavaci-seminar
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navštívila celkem 6 zde fungujících expozic, vidět byly příklady dobré i té méně poučné 
praxe.  
fotogalerie:  
http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/fotogalerie/exkurze/Exkurze-po-venkvoskych-muzeich-
Kyjovskeho-Slovacka-13-14-11-2012-154/sel/1  
 
 

Další aktivity MAS 
 
Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 
Z kraje roku 2012 vznikl ustavující draft strategie obsahující základní dohody: 
 
Členové zpracovatelského týmu:  
MAS Hranicko - F. Kopecký, L. Machová 
HRA - M. Tomášová, P. Vaculová, O. Vilímková, M. Škrobánková 
MR Záhoran - P. Krbálková      
Město Hranice – Z. Popová 
 
Strategický výbor: 
MR Hranicko – Václav Vomáčka, Marta Koubková      
MR Záhoran – Radovan Mikuš  
MAS Hranicko – Jana Černá, Filip Konečný, František Maršálek 
Město Hranice – Pavla Tvrdoňová   
 
První schůzka Strategického výboru proběhla 5. 4. 2012, byly zde stanoveny Prioritní oblasti 
strategie dle vzoru MA 21: 
1. Životní prostředí, technická a dopravní infrastruktura (PS bude nově vytvořena)  
2. Obyvatelstvo a sociální infrastruktura (současná PS Revitalizace obcí bude doplněna o 
zájemce z olasti vzdělávání, sociální péče, kultury apod.) 
3. Ekonomický rozvoj (spojení současných PS Podnikání a cestovní ruch a PS Zemědělství) 
 
Citace základních premis přípravy strategie z draftu:  

- návaznost na současnou strategii 
- koordinace a jednotná příprava ISRÚ a strategií rozvoje mikroregionů, rozvojových 

plánů obcí: vzájemný soulad, použití stejných dotazníků, podobná struktura priorit ad. 
- přiměřená konkrétnost, místo obecných proklamací pokud možno konkrétní praktické 

kroky, konkrétní zmínění velkých strategických regionálních projektů (např. chybějící 
tělocvičny, kulturní domy, plošně nedořešená kanalizace, vodovody, lokality 
s významným a dosud nevyužitým potenciálem cestovního ruchu apod.) 

- aktivní zapojení všech sektorů: obce, neziskovky, podnikatelé, velké podniky, zástupci 
státní správy 

http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/fotogalerie/exkurze/Exkurze-po-venkvoskych-muzeich
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- maximální snaha o zapojení veřejnosti – dotazníky, veřejná setkání, připomínkovací 
formuláře na webu 

- Nejdůležitější platforma: 3 pracovní skupiny dle 3 priorit strategie – vznik SWOT 
analýz jednotlivých priorit, prostor pro připomínkování, náměty, ovlivnění podoby 

- ISRÚ nevzniká kvůli čerpání dotací, ale kvůli shodě na směřování rozvoje regionu = 
strategii musíme být schopni naplňovat (byť v omezené míře) i bez dotací 
 

Během podzimu 2012 byl za zásadního přispění zaměstnanců MAS připraven rozsáhlý 
dotazník pro obyvatele regionu Hranicko. Pod názvem “Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, 
co tu chybí” se skrývá 37 dotazů a široká možnost vyjádřit se slovně či bodováním k 
nejrůznějším problémům a budoucím prioritám rozvoje Hranicka. Propagační kampaň a sběr 
dotazníků bude spuštěn zkraje roku 2013. 
 
Farmářský trh regionu Hranicko 
Od roku 2011 se na pořádání Farmářských trhů regionu Hranicko společnými silami podílí 
Odbor obecního živnostenského úřadu MěÚ Hranice a MAS Rozvojové partnerství regionu 
Hranicko, a Městské kulturní zařízení Hranice. Hlavím organizátorem je tedy město Hranice, 
MAS pomáhá se zajištěním technického zázemí a s propagací. V roce 2012 MAS zajistila pro 
město Hranice přípravu a podání Žádosti o poskytnutí grantu z revolvingového fondu MŽP na 
podporu udržitelného rozvoje. Během roku 2012 proběhly dva farmářské trhy.   
 
11. 5. 2012, Masarykovo náměstí v Hranicích:  
Mimořádnou událostí bylo slavnostní předávání certifikátů nově vzniklé značky kvality 
místních výrobků MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt. Všech 9 premiérových držitelů z 
regionu Hranicko a Lipensko se osobně trhu zúčastnilo a ve speciálním stanu poskytnutém 
naší MAS a označeném logem značky tak mohli návštěvníci ochutnat a nakoupit výrobky ten 
den oceněné novou značkou kvality.  
 
14. 9. 2012, Masarykovo náměstí v Hranicích 
videoreportáž zde: https://youtu.be/-oif9XstLKo  
 
MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® 
MAS v roce 2012 intenzivně pomáhala s rozběhem značky kvality místních produktů pod 
názvem MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. 
Jaro 2012 patřilo především aktivní účasti manažera MAS na pokračujícím vyjednávání a 
rozporech se sousední značkou HANÁ o vymezení území zakončeném neúspěšnou žádostí o 
změnu území vůči Asociaci regionálních značek (zamítnuto na VH ARZ 27.3.2012). MAS se 
spolupodílela na organizaci 2 významných seminářů:  
17. 1. 2012 Pracovní seminář k rozběhnutí značky „MORAVSKÁ BRÁNA – regionální produkt“, 
Stará Střelnice v Hranicích 
22. 2. 2012 Seminář pro zájemce o regionální značku MB, Obecní dům v Tučíně 
 

https://youtu.be/-oif9XstLKo
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Na jaře 2012 bylo vyhlášeno první kolo certifikace zájemců o značku. Všechny oceněné 
výrobky prošly hodnocením certifikační komise, jejímž členem je také manažer MAS 
František Kopecký. 
První certifikáty byly uděleny 11.5.2012 na Farmářském trhu regionu Hranicko v Hranicích 
(videoreportáž zde: https://youtu.be/orvrM8tRjgA), druhá sada pak 27.10.2012 na Dnu 
kultury na zámku  
(foto zde: http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/fotogalerie/akce/Prezentace-MAS-
na-akci-Den-kultury-na-zamku-predavani-certifikatu-MORAVSKA-BRANA-regionalni-produkt-
27-10-2012-153/sel/1),   
moderátorem obou předání byl manažer MAS František Kopecký.  
 
MAS začala natáčet reportáže ze své činnosti 
MAS Hranicko, Mikroregion Hranicko a Hranická rozvojová agentura v roce 2012 navázaly 
dlouhodobou spolupráci se společností MachTV na výrobě videoreportáží z našich akcí, 
činnosti a projektů. Během roku 2012 vznikla 4 videa:  
MAS Hranicko představuje: Farmářský trh regionu Hranicko 14.9.2012, Hranice 
Den s regionem Hranicko, 13.10.2012, Valšovice 
MORAVSKÁ BRÁNA - slavnostní předání certifikátů, 11.5.2012, Farmářský trh Hranice 
MAS Hranicko - Veřejné slyšení žadatelů, 28.5.2012, Hranice 
viz http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/fotogalerie  
 

Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2012  
zaokrouhleno na celé tisíce 

 
NÁKLADY 

 nákupy (materiály, energie) 83 000 Kč 
služby 667 000 Kč 
osobní náklady 937 000 Kč 
ostatní (poplatky, úroky, jiné) 36 000 Kč 
odpisy majetku 206 000 Kč 
poskytnuté příspěvky 19 000 Kč 
CELKEM 1 948 000 Kč 

  VÝNOSY 
 ostatní (zúčtování fondů, jiné) 196 000 Kč 

přijaté příspěvky (čl. př.,dary) 265 000 Kč 
provozní dotace 1 537 000 Kč 
CELKEM 1 998 000 Kč 

  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 50 000 Kč 
 

  
 

https://youtu.be/orvrM8tRjgA
http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/fotogalerie/akce/Prezentace-MAS
http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/fotogalerie
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