
Výroční zpráva 2013 
 

                                                                             
 

 
 

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

1 

 
 

 
 

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva 2013 
 

                                                                             
 

 
 

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

2 

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. 2013 
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 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, BSM – kovovýroba s.r.o. 
 
 
Složení orgánů Rozvojového partnerství v roce 2013 
 
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.  
 

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 
Krbálková Pavla 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 2013 jako třináctičlenná a jejím hlavním úkolem je 
hodnotit podávané Žádosti o dotaci.  
 

jméno organizace 

Kočnarová Petra  Obec Skalička 

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. 
Kopča Petr lesní hospodář, Skalička  

Voldán Josef Obec Malhotice 

Šindler Jaroslav Obec Partutovice 

Zaremba Petr 
JEDNOTA, spotřební družstvo 

v Hranicích 
 
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.).  
 
Prodloužení mandátu členům volených orgánů 
Dle platných stanov vypršel k 16.11.2013 tříletý mandát všem členům volených orgánů MAS 
vyjma dvou třetin členů Výběrové komise, kteří byli kvůli postupné rotaci do orgánu zvoleni 
až v letech 2011 a 2012. Vzhledem k aktuální situaci, kdy MAS čeká příprava na nové 
programovací období, výrazná aktualizace stanov, proces certifikace MAS a adaptace na 
nový občanský zákoník, zároveň ovšem i doběh realizace projektů z období 2008-2013, 
navrhl manažer MAS prodloužení mandátu všem členům volených orgánů a to do doby 
schválení nových stanov, nejpozději však do konce roku 2014. Tento návrh byl odsouhlasen 
Výborem partnerství dne 5. 11. 2013 a následně schválen Valnou hromadou dne 12.12.2013.  
 
Při Rozvojovém partnerství dále působí jednotlivé pracovní skupiny a to: PS Životní 
prostředí, technická a dopravní infrastruktura, PS Ekonomický rozvoj a PS Obyvatelstvo a 
sociální infrastruktura, do kterých se během podzimu přetavily původní poradní skupiny 
přímo napojené na Strategický plan LEADER 2008-2013, a to PS Zemědělství a lesnictví, PS 
Revitalizace obcí a PS Podnikání a cestovní ruch. 
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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. 
 
V průběhu roku 2013 vykonával v MAS odbornou praxi v rozsahu 120 hodin Jakub Vlasák, 
student Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. V rámci praxe 
se zaměřil na analýzu velkého dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko, 
zpracoval jeho výsledky jako až do podoby Závěrečné zprávy v rozsahu cca 35 stran. 
Obdobně také vyhodnotil dotazníkové šetření mezi podnikateli v regionu.  
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Přehled jednání orgánů MAS v roce 2013 
 

Orgány MAS Datum 
jednání Předmět jednání 

Valná hromada 

26.2.2013 

POV Ol.kraje – podpora MAS na přípravu strategie, 
Návrh členských příspěvků pro rok 2013, Návrh 
rozpočtu zázemí MAS 2013,  SCLLD 2014-2020, 
konference VENKOV 2013 Hranice, Zpráva Kontrolní 
kom. 

25.6.2013 
Projekty spolupráce, Role MASek 2014-2020, 
Certifikace MAS, Příprava SCLLD 2014-2020, 
Konference VENKOV, Výsledky Výzvy č.1/2013 

12.12.2013 
Právní subjektivita na spolek, Čerpání rozpočtu 2013, 
Pracovní smlouvy managementu, Prodloužení 
mandátů, Aktuální stavy projektů a přípravy SCLLD 

Výbor partnerství 
 

24.1.2013 

POV Ol.kraje – podpora MAS na přípravu strategie, 
Návrh členských příspěvků pro rok 2013, Návrh 
rozpočtu zázemí MAS 2013, Koučing MAS Mohelnicko, 
Projekt spolupráce 

5.11.2013 
Certifikace MAS na 2014+, Aktuální stav příprav SCLLD 
2014-2020, Právní subjektivita na spolek, Budoucnost 
MAS 2014+ a budoucnost managementu MAS 2014+ 

 
Programový výbor 

24.1.2013 

Potvrzení vyhlášených Fichí a alokací pro Výzvu 
č.1/2013, Potrzení (úprava) textů Fichí, Schválení 
harmonogramu Výzvy č.1/2013, Potvrzení (úprava) 
preferenčních kritérií a metodického pokynu pro 
hodnocení projektů 

25.6.2013  Schválení pořadí projektů Výzvy č. 1/2013 

Výběrová komise 
30.5.2013  1. zasedání komise, rozlosování projektů mezi 

hodnotitele 

24.6.2013 2. zasedání komise, stanovení pořadí projektů ve 
Výzvě č.1/2012 

Kontrolní komise 12.2.2013 
kontrola položek, hlavní účetní knihy, pokladní knihy, 
namátkové účetní doklady, cestovní příkazy, směrnice 
MAS   

PS Obyvatelstvo a 
sociální infrastruktura 12. 11. 2013 

Výsledky dotazníkových šetření a řízených rozhovorů 
se starosty, tvorba SWOT analýzy za jednotlivé oblasti 

PS Ekonomický rozvoj 19. 11. 2013 
PS Životní prostředí, 
technická a dopravní 

infrastruktura 
26. 11. 2013 
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Realizace Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ v roce 2013 
 

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 umožňoval žadatelům po splnění podmínek získat dotace na realizaci koncových 
projektů, které jsou v souladu se SPL „Měníme Hranicko“ a cíli PRV. Žádosti o dotaci byly 
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 nabídl 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 2013 mělo před sebou Rozvojové partnerství již šestou a především závěrečnou Výzvu 
v pořadí.  
 

2.1. Finanční plán 
 
Přidělená finanční alokace na rok 2013 činila celkově 8.105.185 Kč. V porovnání s rokem 
2012 tak došlo k celkovému navýšení alokace o víc jak 527.000 Kč. Způsobeno jednak tím, že 
v posledním roce jdou do alokace veškeré zbylé prostředky na opatření IV.1.1. a IV.1.2. za 
celé období 2007-2013, jednak také naším dlouhodobě dobrým umístěním v 
celorepublikovém Hodnocení MAS, dle kterého se stanovily bonusy pro závěrečnou alokaci. 
 
Rozdělení přidělené alokace na rok 2013: 
Celková alokace  8 105 185 Kč 
Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1. PRV) 1 621 037 Kč 
Částka pro podpořené projekty (opatření IV.1.2. PRV)  6 484 148 Kč  

 
Co se týče čerpání prostředků na zázemí MAS, už od roku 2012 je MASkám umožněno 
ušetřené prostředky z opatření IV.1.1. “odkládat” na rok 2014, kdy už sice nebudou 
vyhlašovány žádné výzvy, ale zázemí MAS se bude muset věnovat nadále projektům ve fázi 
realizace a postupného uzavírání a vyhodnocení celého Programu LEADER. Proto oproti 
dřívější praxi převádět tyto neyčerpané režijní prostředky do koncových projektů IV.1.2., 
dokázala Kancelář MAS ze své automaticky přidělené alokace na své fungování v roce 2014 

http://www.regionhranicko.cz/leader
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ušetřit 210 760,- Kč za rok 2012 a 668 858,- Kč za rok 2013 (především díky podpoře z strany 
Olomouckého kraje viz str. 25). 
 
Kromě základní alokace pro koncové projekty byly dále k dispozici rezervované/ušetřené/ 
nevyužité prostředky z minulých Výzev (tzv. bank na Portálu farmáře), jehož výše pro naši 
MAS prodělala během roku 2013 zajímavý vývoj. Z počáteční částky 268 516 Kč po Výzvě 
č.1/2012 se především kvůli odstoupení od realizace třech žadatelů (Evžen Blecha s 
projektem jízdárny dne 17.8.2012, Petr Kopča s nákupem lesnické techniky a obec Býškovice 
s naučnou stezkou shodně 18.2.2013) a dalšími nedočerpanými prostředky ze zrealizovaných 
projektů, vyšplhala až na částku 1 718 389,- Kč v době vyhlášení Výzvy, těsně před registrací 
projektů Výzvy č.1/2013 koncem května pak dokonce na částku 2.235.468,- Kč.  
Toto trojí odstoupení nemělo na průběh realizace SPL žádný zásadní vliv, důsledkem byla 
pouze mírná revize očekávaných monitorovacích indikátorů a také posun v celkovém objemu 
financí alokovaných za celý program do jednotlivých Fichí oproti původnímu plánu. Jednalo 
se však o posuny v řádu procentních bodů.  
 
Výzva tak byla vyhlášena s celkovou minimální alokací 8 202 537 Kč  
 
Výběr vyhlášených Fichí a rozdělení alokace bylo vedeno jasnou snahou Programového 
výboru (jednání 24. ledna 2013), co nejvíce se přiblížit plánovanému procentnímu rozdělení 
mezi Fiche a sektory dle aktualizace SPL z roku 2011. Kvůli faktu, že se jedná o poslední výzvu 
programu a tudíž nevyčerpané prostředky už není kam převádět, pak ponechala cca 800.000 
Kč v tzv. rezervě, s tím, že o jejím rozdělení mezi projekty rozhodne až po předložení pořadí 
projektů Výběrovou komisí. Mohla tak především flexibilně rozdělit prostředky tak, aby byly 
podpořeny ty projekty na čáře, které se svým chybějícím požadavkem do této rezervy ještě 
vejdou. MAS mohla totiž k realizaci doporučit jen ty projekty, pro které měla alokaci v plné 
výši, žádné „krácení“ v tomto případě nebylo možné.  
 
Rozdělení minimálních alokací ve Výzvě č.1/2013: 
Fiche Částka v Kč 
č.1 Rozvoj zemědělských podniků 1 490 000 
č.6 Spolkový život a sport 4 006 289 
č.7 Podnikání v cestovním ruchu  1 900 000 
Flexibilní rezerva pro doplnění projektů „na čáře“ 806 248 

 8 202 537 
 
Navržené Fiche, finanční alokace a text Výzvy byly odsouhlaseny Valnou hromadou MAS dne 
26.2. 2013.  
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3. Vyhlášení Výzvy, sběr žádostí 

Po schválení Státním zemědělským intervenčním fondem byla dne 28. března vyhlášena 
Výzva č.1/2013 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 24.-26. dubna, každý den pro jinou Fichi, tak aby se dal 
zvládnout obvyklý nápor žadatelů v posledních dnech před uzávěrkou. Vyhlášení Výzvy 
doprovázela obvyklá informační kampaň. 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.1/2013, která prováděla žadatele všemi 
úskalími přípravy Žádosti o dotaci. Taktéž byl připraven a včas zveřejněn pro každou Fichi 
Metodický pokyn pro hodnocení projektů, který slouží žadatelům i Výběrové komisi jako 
vodítko jednotného bodování a shodného pohledu na preferenční kritéria. Manažeři MAS 
během trvání Výzvy poskytli množství telefonických a emailových konzultací. Pro zájemce byl 
také dne 2. dubna uspořádán v Hranicích Informační seminář pro žadatele. V rámci Výzvy 
č.1/2013 bylo podáno rekordních 30 žádostí, 1 žádosti byla ukončena administrace z důvodu 
nesplnění podmínek Fiche. Během administrativní kontroly pak došlo u 4 projektů k ponížení 
požadované dotace kvůli způsobilosti výdajů. 
 
Seznam administrovaných žádostí ve Výzvě č.1/2013:  

Ev. číslo Fiche Žadatel Název projektu Rozpočet 
projektu 

Požadovaná 
dotace 

1/2013/001 1 Jiří Dostalík Rozvoj zemědělského podniku 2 057 000 Kč 480 000 Kč 

1/2013/002 6 Obec Paršovice 
Sokolovna Paršovice -víceúčelové 
centrum obce - výměna oken a vstupních 
dveří 

399 300 Kč 247 500 Kč 

1/2013/003 1 Lubomír Holčák 
Nákup stroje pro zemědělskou výrobu-
kombinace lis s variabilní komorou a 
baličkou 

2 541 000 Kč 228 000 Kč 

1/2013/004 1 ZD Partutovice Rekonstrukce skladové haly a pořízení 
traktorového návěsu 1 524 600 Kč 567 000 Kč 

1/2013/005 6 TJ Býškovice Obnova areálu TJ Býškovice 1 247 133 Kč 750 000 Kč 

1/2013/006 1 Zdeňka Horníková Rekonstrukce technologie dojírny a 
pořízení traktoru 1 113 200 Kč 322 000 Kč 

1/2013/007 1 Eduard Kozák Obnova zemědělské techniky 497 310 Kč 143 850 Kč 

1/2013/008 7 Blanka Szábová Rozšíření fitness služeb pohybového 
studia Blanka – vyřazeno po AK 660 000 Kč 363 000 Kč 

1/2013/009 1 Hranicko a.s. Nákup traktoru pro mléčnou farmu 1 210 000 Kč 380 000 Kč 

1/2013/010 7 TJ Slovan Hranice Přístavba tenisové haly v Hranicích 1 815 000 Kč 900 000 Kč 

1/2013/011 1 Skalagro, a.s. Pořízení senážního vozu 2 582 120 Kč 
2 428 906 Kč 

700 000 Kč 
420 000 Kč 

1/2013/012 1 Alois Ondroušek Pořízení secí zemědělské techniky 1 839 200 Kč 
1 452 000 Kč 

532 000 Kč 
420 000 Kč 

1/2013/013 6 Obec Černotín Dětské hřiště v Černotíně 360 774 Kč 223 620 Kč 

1/2013/014 6 OS Jasnost Zázemí pro Občanské sdružení Jasnost ve 
Mlýně na Kačeně 469 221 Kč 281 532 Kč 

http://www.regionhranicko.cz/leader
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1/2013/015 7 Pavla Rudolfová Tenisový areál Pavly Rudolfové kráčí do 
Evropy 1 730 300 Kč 786 500 Kč 

667 700 Kč 

1/2013/016 6 Obec Střítež nad 
Ludinou 

Rozšíření víceúčelového areálu o 
univerzální hřiště 942 154 Kč 583 980 Kč 

1/2013/017 6 TJ Tatran 
Všechovice Streetpark Všechovice 1 036 562 Kč 750 000 Kč 

1/2013/018 6 Klubko, o.s. Víceúčelové hřiště v Malhoticích 1 010 300 Kč 750 000 Kč 

1/2013/019 6 Za našimi humny, 
o.p.s. Víceúčelové hřiště v Rouském 1 684 937 Kč 750 000 Kč 

1/2013/020 6 Obec Býškovice Rekonstrukce víceúčelového hřiště v 
Býškovicích 

1 017 735 Kč 
1 022 062 Kč 633 509 Kč 

1/2013/021 6 TJ Partutovice 
Společnými silami za zkvalitněním 
společenského a sportovního využití v 
obci 

190 000 Kč 142 500 Kč 

1/2013/022 6 
Římskokatolická 
farnost 
Hustopeče n.B. 

Rekonstrukce farní stodoly a pořízení 
mobiliáře 

500 000 Kč 
350 000 Kč 

375 000 Kč 
262 500 Kč 

1/2013/023 6 Obec Skalička Vybudování zázemí pro volnočasové 
aktivity ve Skaličce 379 715 Kč 251 051 Kč 

1/2013/024 6 O.s. "U KOCOURA 
MIKEŠE" 

Vybavení prostor centra volného času "U 
kocoura Mikeše" 104 000 Kč 78 000 Kč 

1/2013/025 7 Golf Club Radíkov GOLF CLUB Radíkov zvyšuje kvalitu služeb 1 080 215 Kč 491 007 Kč 

1/2013/026 6 Obec Bělotín Obnova výletiště Kunčice 1 209 577 Kč 749 738 Kč 

1/2013/027 6 TJ Sokol Hranice 
Realizace venkovního seřadiště s 
vyznačením značek a venkovních 
posilovacích strojů 

579 590 Kč 359 250 Kč 

1/2013/028 7 Marcela 
Tomášová 

Zkvalitěnění a rozšíření zázemí 
ubytovacího zařízení 210 000 Kč 115 500 Kč 

1/2013/029 7 
Hranická 
rozvojová 
agentura, z.s. 

IC Moravská brána - půjčovna kol a 
koloběžek 

405 894 Kč 
423 012 Kč 162 357 Kč 

1/2013/030 7 Zdeněk Holubář Rekonstrukce Penzion Milena 1 195 480 Kč 543 400 Kč 

Celkem 30 263 348 Kč 12 653 994 Kč 

Celkem F1 12 824 016 Kč 2 960 850 Kč 

Celkem F6 10 985 325 Kč 6 813 180 Kč 

Celkem F7 6 454  007 Kč 2 879 964 Kč 

 
Zájem o dotace tak v této Výzvě dosáhl cca jedenapůlnásobku alokace, která byla k dispozici.   
 

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. Po 
vyřazení 1 projektu při administrativní kontrole tak procesem hodnocení Výběrovou komisí 
prošlo celkově 29 projektů. 
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5. Výběr projektů 

V této fázi vstoupila do administrativního procesu Výběrová komise MAS. Hodnotitel petr 
Zaremba 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 30.5.2013. 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. Každý 
projekt hodnotili tři hodnotitelé, přičemž projekty byly rozděleny mezi hodnotitele v rámci 
každé Fiche losem. 
 
6. června taktéž proběhlo již tradiční Veřejné slyšení žadatelů, zde se hodnotitelé i široká 
veřejnost mohli seznámit se všemi 29 hodnocenými Žádostmi a položit doplňující dotazy. 
Jednotliví členové Výběrové komise pak vyhodnotili podané Žádosti a přiřadili jim počet 
bodů dle naplnění jednotlivých preferenčních kritérií v souladu s Metodickým pokynem pro 
hodnocení projektů. Povinně též slovními komentáři doplnili argumenty pro ne/přidělení 
bodů v jednotlivých kritériích. 19. 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 24. 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 následujícího dne 25. června schválil předložené pořadí 
projektů a definitivně přidělil finanční prostředky jednotlivým projektům. Oproti celkové 
částce deklarované při vyhlášení Výzvy měl kvůli nedočerpání a odstupování žadatelů (viz 
výše) nakonec k dispozici celkem 8 719 616 Kč, přičemž právě díky flexibilitě nakládání s 
„rezervou“ alokace mohl rozdělit podporu mezi projekty tak, že nakonec bylo k realizaci 
doporučeno 17 projektů s celkovou dotací 8 710 382 Kč, nevyčerpáno tak zůstalo pouhých 
9 234 Kč. 
 
Všech 17 doporučených projektů bylo dne 29. června zaregistrováno na RO SZIF v Olomouci.  
Během července pak svou administrativní kontrolu provedl taktéž RO SZIF. K opravám 
povětšinou formálních drobností bylo vyzváno 15 žadatelů, kteří ve spolupráci s Kanceláří 
MAS včas veškeré nedostatky odstranili.  
Dne 23. října 2013 bylo ze strany SZIF definitivně schváleno všech 17 Žádostí o dotaci 
podaných v rámci Výzvy č.1/2013 Programu LEADER „Měníme Hranicko“, čímž se celkový 
počet v Programu LEADER podpořených projektů rozrostl na 82 (11 projektů z roku 2008, 14 
z roku 2009, 18-2 z roku 2010, 10 z roku 2011, 15-1 z roku 2012). MAS také uspořádala 
Seminář pro příjemce, kde všem zúčastněným představila jejich povinnosti a budoucí kroky 
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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.1/2013: 
Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků 
Pořadí Název žadatele Název projektu Průměr 

hodnocení 
Rozpočet 
projektu v Kč 

Přidělená 
dotace v Kč     

1 ZD Partutovice Rekonstrukce skladové haly a pořízení 
traktorového návěsu 

37,3 1 524 600 Kč 567 000 Kč 

2 Zdeňka Horníková Rekonstrukce technologie dojírny a 
pořízení traktoru 

35,0 1 113 200 Kč 322 000 Kč 

3 Alois Ondroušek Pořízení secí zemědělské techniky 32,3 1 452 000 Kč 420 000 Kč 
4 Eduard Kozák Obnova zemědělské techniky 30,0 497 310 Kč 143 850 Kč 
5 

Lubomír Holčák 
Nákup stroje pro zemědělskou výrobu-
kombinace lis s variabilní komorou a 
baličkou 

27,7 
2 541 000 Kč 228 000 Kč 

Celkem 7 128 110 Kč 1 680 850 Kč 
Další pořadí projektů nedoporučených k podpoře:    
6 Hranicko a.s. Nákup traktoru pro mléčnou farmu 26,7   
7 Skalagro, a.s. Pořízení senážního vozu 26,3   
8 Jiří Dostalík Rozvoj zemědělského podniku 17,0   
 
Fiche 6 Spolkový život a sport 
1 TJ Tatran Všechovice Streetpark Všechovice            80,7 1 036 562 Kč 750 000 Kč 
2 Za našimi humny, o.p.s. Víceúčelové hřiště v Rouském            74,0 

 1 684 937 Kč 750 000 Kč 

3 TJ Býškovice Obnova areálu TJ Býškovice 73,0 1 247 133 Kč 750 000 Kč 
4 

TJ Sokol Hranice 
Realizace venkovního seřadiště s 
vyznačením značek a venkovních 
posilovacích strojů 

72,0 
579 590 Kč 359 250 Kč 

5 Klubko, o.s. Víceúčelové hřiště v Malhoticích 71,3 1 010 300 Kč 750 000 Kč 
6 Obec Střítež nad 

Ludinou 
Rozšíření víceúčelového areálu o 
univerzální hřiště 

70,7 942 154 Kč 583 980 Kč 

7 Obec Bělotín Obnova výletiště Kunčice 63,3 1 209 577 Kč 749 738 Kč 
Celkem 7 710 253 Kč 4 692 968 Kč 

Další pořadí projektů nedoporučených k podpoře:   
8 OS Jasnost Zázemí pro Občanské sdružení Jasnost 

ve Mlýně na Kačeně 
     62,3     

9 Obec Paršovice Sokolovna Paršovice -víceúčelové 
centrum obce - výměna oken a 
vstupních dveří 

62,0 
   

10 Obec Býškovice Rekonstrukce víceúčelového hřiště v 
Býškovicích 

59,0   

11 Římskokatolická farnost 
Hustopeče n.B. 

Rekonstrukce farní stodoly a pořízení 
mobiliáře 

56,7 
   

12 TJ Partutovice Společnými silami za zkvalitněním 
společenského a sportovního využití v 
obci 

55,3 
  

13 Obec Černotín Dětské hřiště v Černotíně 54,7   
14 Obec Skalička Vybudování zázemí pro volnočasové 

aktivity ve Skaličce 
53,0   

15 O.s. "U KOCOURA 
MIKEŠE" 

Vybavení prostor centra volného času 
"U kocoura Mikeše" 

50,0   
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Fiche 7 Podnikání v cestovním ruchu 
1 Hranická rozvojová 

agentura, z.s. 
IC Moravská brána - půjčovna kol a koloběžek 67,3           423.012 162.357 

2 Golf Club Radíkov GOLF CLUB Radíkov zvyšuje kvalitu služeb 63,3           1.080.215 491.007 
3 Pavla Rudolfová Tenisový areál Pavly Rudolfové kráčí do Evropy 61,3           1.730.300 667.700 
4 TJ Slovan Hranice Přístavba tenisové haly v Hranicích 53,3          1.815.000 900.000 
5 Marcela Tomášová Zkvalitěnění a rozšíření zázemí ubytovacího 

zařízení 48,3           210.000 115.500 

Celkem 5.152.779 2.336.564 
Další pořadí projektů nedoporučených k podpoře:    
6 Zdeněk Holubář Rekonstrukce Penzion Milena         45,0   
 
 
 
Celkové výsledky Počet 

doporučených 
projektů 

Rozpočty 
projektů 

celkem v Kč 

Přiznané 
dotace v Kč 

Celkově Výzva č.1/2013: 17 20.096.890 Kč 8.710.382 Kč 

 
 
 
Došlo tak k následujícímu rozdělení prostředků ve Výzvě č. 1/2013: 

Fiche 
Alokace před 
Výzvou v Kč 

Skutečnost        
po Výzvě v % 

Skutečnost         
po Výzvě v Kč 

č.1 Rozvoj zemědělských podniků 1 490 000 19,3 1 680 850  
č.6 Spolkový život a sport 4 006 289 53,9 4 692 968  
č.7 Podnikání v cestovním ruchu  1 900 000 26,8 2 336 564 
Flexibilní rezerva pro doplnění projektů „na čáře“ 806 248   

celkem 8 202 537 100 8 710 382 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po šesti letech a šesti Výzvách Programu LEADER „Měníme Hranicko“ tak byly prozatím 
rozděleny následující finanční prostředky ve srovnání s původním předpokladem, přičemž 
tabulka je aktualizována k 31.12.2013: 
(Pzn.: oproti dřívějším obdobným tabulkám došlo ke změně výpočtu částek v sloupci Celkové dotace 2008 – 
2013 v Kč. Zatímco v úvodních letech realizace programu za základ sloužil součet dotací podepsaných 
v Dohodách se SZIFem, s přibývajícími proplacenými projekty začala být částka sečítána z výše požadovaných 
dotací v Žádostech o proplacení tj. po ukončení realizace projektu. Nemalá část prostředků žadatelů totiž 
nebyla zcela čerpána a tato změna metodiky umoňovala takto nečerpané prostředky zachovat pro další využití 
přímo ve stejné Fichi.)  
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Fiche 
Celkově dotace 
2008 -2013 v Kč 

To samé 
v % 

Původní plan 
2011  v %  

Dle 
sektorů: 

Skutečnost     
v % 

Původní plán 
2011  v % 

1 Rozvoj zemědělských 
podniků  

7 432 315 Kč 16,6 16,0 
zemědělst

ví 24,1 23,8 2 Zemědělské a 
potrav.produkty  

3 393 310 Kč 7,6 7,8 

3 Lesnická infrastruktura 
1 247 123 Kč 2,8 3,1 

lesnictví 6,9 9,2 
4 Lesnická technika 

1 849 675 Kč 4,1 6,1 

5 Veřejná prostranství  
5 317 637 Kč 11,8 13,9 

rozvoj 
obcí 44,7 42,8 

6 Spolkový život a sport  
14 738 550 Kč 32,8 28,9 

7 Podnikání v cestovním 
ruchu  

7 839 829 Kč 17,5 16,6 
cestovní 

ruch 18,5 18,8 
8 Pěší trasy a hipostezky 

487 174 Kč 1,1 2,2 

9 Zakládání a rozvoj 
mikropodniků 

2 602 133 Kč 5,8 5,4 podnikání 5,8 5,4 

celkem 
44 907 746 Kč 100 100%  100 100 

 
Z tabulky vyplývá, že se ve většině Fichí podařilo dodržet finanční plán SPL a odchylky jsou 
v řádech procentních bodů, což můžeme jistě považovat za úspěch. Nedočerpání ve Fichích 
č.4 a 8 bylo způsobeno odstoupením žadatelů v době, kdy už opětovné vyhlášení Fichí 
nebylo v plánu. Čerpání Fiche č.5 ovlivnil malý zájem ve Výzvě č.1/2012. Takto uvolněné 
finance ochotně absorbovaly Fiche č.6 a 7, o které byl dlouhodobě největší zájem.  
 
 

6. Realizace projektů schválených v předchozích Výzvách 
 

Po celý rok 2013 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.  
 
Výzvy z let 2008 a 2009 jsou finančně uzavřeny a dotace proplaceny konečným příjemcům. 
 
Kompletně uzavřeno je i proplacení dotací z Výzvy č.1/2010. Z celkových 18 schválených 
projektů bylo 16 zrealizováno a úspěšně proplaceno, 2 žadatelé od realizace odstoupili. 
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Finanční vyhodnocení 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 

0 0 

Areál pohoda Loučky  14.12.2012 9.10.2013 1007508 831971 831791 

PENZION OSTRAVANKA 31.11.2012 10.1.2013 261600 261600 261563 

Kubíček Pavel  20.12.2012 18.6.2013 508852 432780 432780 

Obec Skalička  28.9.2012 13.12.2012 600168 584272 584272 

Kopča Petr  

odstoupení od 
realizace na MAS 

doručeno dne: 
18.2.2013   

700000 

0 0 

CELKEM 
9738146 

 
8166555 

 
8165395 
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Díky odstoupení 2 žadatelů a také nedočerpáním přidělených prostředků u mnoha projektů 
se z dotací této výzvy nakonec nevyčerpalo 16% alokace. Tyto prostředky byly znovu 
rozdělovány průběžně v následujících Výzvách. O dobré práci kanceláře MAS svědčí též 
téměř nulové udělené korekce, tj. příjemci dostali proplaceny požadované dotace v plné výši 
a tedy finance čerpali bezchybně. 
 
Z Výzvy č.1/2011 bylo všech 10 projektů zrealizováno a 8 z nich již bylo úspěšně proplaceno, 
u zbylých dvou projektů byla podána Žádost o proplacení a čeká se na její výsledek.  
 
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 21.2.2013 269500 269435 269435 

Tomáš Lesák 31.5.2012 22.8.2012 361350 358182 358182 

Pavel Orság 15.10.2012 10.1.2013 729850 722897 722897 

obec Bělotín  29.6.2012 20.9.2012 686640 686640 686640 

Jaromír Vozák 31.5.2012 22.8.2012 481250 481250 481250 

VT Hranice 12.12.2013  770369 770369  

obec Všechovice 29.10.2013  458250 458250  

CELKEM 
6130399 

 
6093523 

 
 

 
Z tabulky je patrné, že projekty z této Výzvy naopak žádají o proplacení téměř plné výše 
přidělených financí.  
 
 
Také projekty z Výzvy č.1/2012 jsou kompletně zrealizovány vyjma obce Býškovice, která 
odstoupila od realizace projektu. Z 14 projektů byla dosud 10 z nich proplacena dotace. 
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Stav administrace projektů Výzvy č.1/2012 

žadatel 
Datum žádosti 
o proplacení 

 

Datum oznámení 
o schválení 

platby 

Přidělená 
dotace 

dle Dohody 

Požadované 
dotace 

dle Žádosti o 
proplacení 

Skutečně 
proplacená 

dotace 
ze SZIFu 

Alois Ondroušek  19.1.2013 11.4.2013 700000 700000 700000 

Ing. Jiří Šebela  1.3.2013 20.5.2013 572000 499987 499987 

ZD Partutovice  15.2.2013 2.5.2013 551700 549000 549000 

Ing. Lucie Andrýsková  28.2.2013 15.5.2013 346500 346500 346500 

Ing. Rostislav Kozlovský  28.2.2013 15.5.2013 262500 230965 230965 

Statky Potštát, a.s.  4.4.2013 13.6.2013 337500 337500 337500 

GOLF CLUB Radíkov  30.4.2013 10.7.2013 161304 160940 160940 
Sportovní klub Hranice 
s.r.o.  11.9.2013 11.12.2013 700000 700000 700000 

Milena Andrýsová  4.7.2013 19.9.2013 432904 403176 403176 

Karla Vlasáková  26.7.2013 6.12.2013 603350 603329 603329 

Marie Čočková  31.10.2013  202500 202500  

SKALAGRO, a.s. 20.11.2013  385000 385000  

Obec Horní Újezd  29.11.2013  344062 344062  
Sportovní klub 
Všechovice, o.s.  29.11.2013  652500 652500  

Obec Býškovice  odstoupení od realizace na MAS 
doručeno dne: 18.2.2013  501925 0 0 

CELKEM 
6753745 

 
6115459 

 
 

 
Zrealizované projekty požadují k proplacení jen o 2% méně, než byly přidělené částky, 
odstoupením 1 žadatele nakonec rozdíl mezi přidělenou a po realizaci požadovanou dotací 
činí za celou výzvu 9,5%. Tyto prostředky byly znovu rozděleny ve Výzvě č.1/2013.  
 
 
O zdařilém díle svědčí následující fotogalerie všech 16 projektů dokončených v roce 2013: 
Foto Projekty 
 
 

7. Propagace a prezentace realizace SPL a Programu LEADER „Měníme Hranicko“ 
 
MAS v roce 2013 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 
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Hranický týden, 7 článků v týdeníku Sedmička, po jednom v MF Dnes, elektronickém 
periodiku Zpravodaj venkov a dvouměsíčníku Venkov. Dále pak na informačních serverech, 
webových stránkách obcí a spřízněných organizací, v obecních zpravodajích, např. Proměny 
obce Špičky, Zpravodaj Mikoregionu Záhoran, Hustopečský zpravodaj, Potštátský zpravodaj, 
Týnské listy. Všechny zásadní novinky a oznámení byly rozesílány na cca 420 emailových 
adres významných aktérů a potenciálních žadatelů v regionu. Prostor celkem čtyř stran 
využilo Rozvojové partnerství také v jednom čísle Zpravodaje Region Hranicko, který vydalo 
v měsíci 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 značkové pera. 
V neposlední řadě byl Program LEADER a naše MAS prezentována na několika akcích:    
 
Valná hromada MAS, 26. 2. 2013, Rouské 
 
Informační seminář pro žadatele o dotace, 2. 4. 2013, MěÚ Hranice 
 
Farmářský trh Regionu Hranicko, 12. 4. 2013, Hranice 
 
Setkání partnerů CSV OK, 16. – 17. 5. 2013, Teplice nad Bečvou 
MAS Hranicko byla dodavatelem organizačního zajištění akce pro donátora Celostátní síť pro 
venkov. Mimo samotný obsah jednání bylo důležité i seznámení se s terénem a vyzkoušení 
kvality služeb v návaznosti na podzimní Konferenci VENKOV 2013. 
 
Veřejné slyšení žadatelů, 6. 6. 2013, Stará Střelnice v Hranicích 
 
Seminář pro příjemce dotací, 22. 7. 2013, Hranice 
 
výstava Země Živitelka, 28. – 31. 8. 2013,  České Budějovice 
 
Exkurze zástupců polských MAS v ČR, 12. 9. 2013 
MAS zajistila trasu jednodenní exkurze pro organizátora zájezdu CpKP. Návštěva a 
představení zámku v Hustopečích nad Bečvou, Kulturní dům v Hustopečích n/B a farmy 
Zdeňka v Porubě.  
 
Národní konference Venkov 2013, 1. – 3. 10. 2013, Hranice 
Podrobně viz xx 
 
Farmářský trh regionu Hranicko, 11. 10. 2013, Hranice 
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8. 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 14. března ve Žluticích. 
Aktivní je také krajská buňka Krajské sdružení NS MAS Olomouckého kraje. Na její valné 
hromadě 11.1.2013 v Grygově byl manažer MAS František Kopecký zvolen do těchto funkcí: 

• Náhradník ve výboru NS MAS za Olomoucký kraj 
• Člen Výboru KS NS MAS OK 
• Člen PS LEADER za Olomoucký kraj 
• Člen PS Hodnocení MAS za Olomoucký kraj 

 

9. 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:  
 
VH Krajského sružení NS MAS Olomouckého kraje (KS MAS OK), 11. 1. 2013, Grygov 
 
Pracovní setkání MAS OK a RO SZIF, 8. 3. 2013, Olomouc 
 
VH NS MAS, 14. 3. 2013, Žlutice 
 
Pracovní setkání KS MAS OK, 3. 4. 2013, Olomouc 
 
Jednání PS „Program a vize“ při NS MAS, 23. 4. 2013, Olomouc 
 
Studijní cesta, 29. 5. – 1. 6. 2013, Brusel (Machová) 
 
Účast na mezinárodní konferenci OK v rámci projektu CesR, 11. 6. 2013, Olomouc 
 
Účast na LEADERFESTu 2013, 21. 6. 2013, Velké Meziříčí 
 
Seminář „Výhody a nevýhody o.p.s.“ v Senátu ČR, 12. 7. 2013, Praha 
 
Jednání KS MAS OK, 17. 7. 2013, Olomouc 
 
Jednání KS MAS OK, 14. 8. 2013, Olomouc 
 
Účast na „Země živitelka 2013“, 28. – 31. 8. 2013, České Budějovice 
 
Jednání KS MAS OK, 27. 9. 2013, Olomouc 
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Tematická exkurze se zaměřením na obnovu a rozvoj venkova, 29. 10. – 1. 11. 2013, 
Toskánsko – Itálie (Kopecký, Machová) 
 
Informační seminář „Hodnocení spolupráce aktérů rozvoje venkova při implementaci PRV 
ČR, 13. – 14. 11. 2013, Pozlovice 
 
Setkání aktérů venkova, 9. 12. 2013, Skalka 
 
 

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 7 schválených projektech nás řadí na špici v rámci celé ČR. 
 

1. Zmapování a marketing nevyužitých prostor 
Projekt zrealizován v letech 2009 a 2010. Na provozu a zajištění aktuálnosti databáze 
nevyužitých prostor je MAS dohodnuta s Hranickou rozvojovou agenturou. Databáze funguje 
na adrese www.regionhranicko.cz/databaze.   
 

2. Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce 
Projekt zrealizován v roce 2010. MAS se vybavila profipodiem o velikosti 6x8 m, dvěma 
velkokapacitními stany 6x15 m, třemi stany 6x9m, dvěma stanovými podlahami 6x9 m, 20 
sadami stolů a lavic, 6 jarmarečními stánky, zvukovou aparaturou, dataprojektorem 
s plátnem a dvěma výčepními zařízeními. 

Na provozu mobilního vybavení, je MAS dohodnuta se 4 partnery, obcemi Ústí a Skalička, 
městysem Hustopeče nad Bečvou a DSO Mikroregionu Záhoran. V sekci 
www.regionhranicko.cz/mobilni-vybaveni je zveřejněn Kalendář rezervací a Postup pro 
využití vybavení. Za rok 2013 bylo to které vybavení využito na celkem 45 akcích, z toho 
stany 6x15 m 33x, stany 6x9 m 39x, podlahy 6x9 m 12x, stánky 33x, pípa 8x, pivní sety 6x, 
podium 8x, zvuková aparatura 2x a projektor 1x. 
 

3. Za poznáním a odkazem předků 
Projekt zrealizován v roce 2011. Cílem projektu bylo vybudování celkem 4 stálých expozic v 
partnerských regionech, z čehož dvě se nachází na Hranicku, konkrétně v Býškovicích a 
Bělotíně (více na www.regionhranicko.cz/muzea). MAS nadále zajišťuje ve spolupráci s 
obcemi provoz obou expozic.  
 

http://www.regionhranicko.cz/databaze
http://www.regionhranicko.cz/mobilni-vybaveni
http://www.regionhranicko.cz/muzea
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4. Moravské a slezské ovocné stezky  

Projekt zrealizován v roce 2012. Hned sedm moravských MAS se zde spojilo, aby 
neinvestičními aktivitami jako jsou vzdělávání, mapování, exkurze a propagace obnovilo mezi 
obyvatelstvem zájem o ovocnářství jako kulturního dědictví venkova. Po podání Žádosti o 
proplacení 13.7.2012 došlo dne 1.3.2013 ke schválení platby ze srany SZIF a následnému 
prolacení dotace.Více o projektu na www.ovocne-stezky.cz.  
 

5. Moravsko-polské cesty tradic a poznání 
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. 
Po úvodních vzdělávacích aktivitách na podzim 2012 byla realizace projektu přibržděna 
žádostí obce Všechovice o posunutí termínu ukončení realizace na polovinu roku 2014, 
v roce 2013 tak především vznikala libreta a koncepce obou expozic, proběhly rovněž 2 
vzájemné exkurze:   
Plný autobus zástupců Hranicka a  Mohelnicka vyrazil na studijní cestu po muzeích 
partnerského regionu LGD Kraina Dinozaurów ve dnech 17. a 18.6.2013.  
Polští kolegové nám návštěvu opltili při Exkurzi po muzeích na Hranicku a Mohelnicku ve 
dnech 29. a 30.7.2013. 
Více o projektu zde: http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/projekty-
spoluprace/Moravsko-polske-cesty-tradic-a-poznani-44  
 

6. Za poznáním a odkazem předků II 
Úspěšný koncept budování vesnických minimuzeí ve spolupráci s MAS Mohelnicko vyústil 
v třetí společný Projekt spolupráce schválený k podpoře na podzim 2012 (celkový rozpočet 
3 496 613 Kč, z toho MAS Hranicko 1 988 419 Kč). Po dvou úvodních vzdělácích aktivitách 
v závěru roku 2012, byl rok 2013 ve znamení realizace všech zbývajících aktivit projektu 
v čele se stavebími úpravami a vznikem samotných 2 expozic: Muzea námořníka Toma ve 
Skaličce (slavnostní otevření 29.7.2013) a rozšíření expozice Jak se žilo v Ójezdě v Horním 
Újezdě (otevření 24.11.2013).   
Propagační aktivity obsahovaly vytištění letáku, rozšíření webové prezentace o administrační 
systém a virtuální 3D prohlídky 4 muzejních expozic. Dále bylo vytvořeno 6 vzájemných 
propagačních plechových panelů, které jsou umístěny v 6 expozicích a lákají k návštěvě 
dalších muzeí na Hranicku. V neposlední řadě pak bylo do 6 obcí, kde jsou v provozu 
venkovská muzea provozované MAS, umístěno 12 naváděcích cedulí, které pomáhají 
návštěvníkům s nalezením příjezdové cesty.  
Žádost o proplacení byla za naši MAS podána dne 12.12.2013. 
Více o projektu zde: http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/projekty-spoluprace/Za-
poznanim-a-odkazem-predku-II-45  
 
 

http://www.ovocne-stezky.cz
http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/projekty
http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/projekty-spoluprace/Za
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7. Hudební a filmová muzea našich regionů 
Již sedmý projekt spolupráce naší MAS schválil po červnové registraci Státní zemědělský 
intervenční fond dne 6.10.2013. Při realizaci spojí naše MAS síly se sousední MAS Moravská 
brána, v roce 2014 tak vzniknou hned 3 nové expozice: Hudební a filmové muzeum regionu 
Hranicko na zámku v Hustopečích nad Bečvou, Pamětní síň Bedřicha Smetany v Týně nad 
Bečvou a Filmové muzeum v Dolních Nětčicích. Důležitou součástí projektu je i historický 
výzkum hudebních a filmových zajímavostí a osobností, digitalizace a vznik internetového 
archivu historických filmových a videozáznamů z obou regionů, společná studijní cesta Po 
stopách Bedřicha Smetany či společné nastudování a nahrávka 2 skladeb Bedřicha Smetany 
Moravskou Veselkou a Dechovou hudbou z Hustopeč nad Bečvou. Celkový rozpočet projektu 
je pro naši MAS 2 233 000 Kč, z toho dotace činí 1 796 400 Kč.                                                  
 

Další aktivity MAS 
 
Národní konference VENKOV 2013, 1. – 3. 10. 2013, Hranice 

Na základě předložené společné deklarace MAS Hranicko, Mikroregionu Hranicko a 
Lázní Teplice n.B. a následné dohody hlavních pořadatelů a donátorů ze SPOV ČR, NS MAS ČR 
a Ministerstva zemědělství bylo už na podzim 2012 rozhodnuto o konání 5. Ročníku 
Náropdní konference VENKOV 2013 v Lázních Teplice n.B. a v Hranicích a to ve dnech 1.-
.3.10.2013.  

MAS Hranicko se do organizace akce zapojila především svými manažerskýmni 
kapacitami, František Kopecký se stal ředitelem konference, Lucie Machová manažerkou 
ubytování. Celá akce probíhala v následujících prostorách: Sokolovna Hranice, Divadlo Stará 
střelnice, LD Moravan, LD Janáček. Ubytování zajistily Lázně Teplice nad Bečvou, Penzion 
Diana, Penzion Ostravanka a Penzion Franz Josef. K dopravě účastníků mezi jednotlivými 
body programu sloužila kyvadlová autobusová doprava a tzv. HASIBUSy, vícemístná auta 
hasičských sborů z okolí. Velký kus práce byl odveden také na propracovaném systému on-
line registrací, stejně jako kvalitním podkladům (naváděcí mapy a popisy interaktivní mapa). 
S pozitivní odezvou se setkala úroveň dorpovodného programu, stravování, stejně jako náplň 
tematických exkurzí. Dle převažujícího názoru se jednalo dosud o po organizační stránce 
nejpovedenější ročník. Poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli, 
především zaměstnanci Hranické rozvojové agentury, starostové a pomocní zaměstnanci 
z obcí na Hranicku, zástupci města Hranice, zaměstnanci a vedení Lázní Teplice nad Bečvou, 
Sokolovny Hranice a Divalda Stará střelnice. 

 Odměnou byla účast více než čtyřech stovek účastníků z tuzemska i zahraničí. 
Tématem byla společná diskuse o větším vlivu obcí v politice venkova a rozdělování 
evropských dotací v příštím plánovacím období Evropské unie 2014-2020 pro český a 
moravský venkov. 

Třídenní setkání umožnilo účastníkům společně hledat řešení problémů, které 
současný venkov nejvíce trápí. Na úvod se uskutečnilo pět souběžných "pracovních dílen" na 
témata Zemědělství a venkov, Jak dál v samosprávě?, Zažijte venkov, Služby jako cesta k 
zaměstnanosti a mezinárodní workshop Putting CLLD into Practice. První den zakončil 
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večerní diskusní pořad v Divadle Stará střelnice za účasti hlavních představitelů Spolku pro 
obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, Agrární komory, 
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů či Asociace krajů. Zástupci institucí jako 
jsou ministerstva pro místní rozvoj, zemědělství, rady pro budoucí fondy EU či zahraniční 
hosté vystoupili ve středečním hlavním bloku konference. Velmi povedená pak byla také 
pětice souběžných exkurzí, kdy účastníci dle jednotlivých témat navštívili spoustu obcí, 
zemědělců a podniků po celém Hranicku. Pro účastníky byl připraven také bohatý 
doprovodný program, výstavy, prezentace partnerů a zajímavých projektů, jarmark místních 
produktů, dva společenské večery či koncert skupiny Fleret.  

Hlavním pořadatelem byl Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Krajským 
sdružením NS MAS Olomouckého kraje, hlavními donátory pak Celostátní síť pro venkov 
zřízená ministerstvem zemědělství, Olomoucký kraj a řada sponzorů.  

Bohatou fotogalerii, videoreportáže, prezentace a závěry konference naleznete na 
webu http://www.regionhranicko.cz/venkov2013/  
 
 
Farmářský trh regionu Hranicko 
MAS Hranicko je tradiční spolupořadatelem trhu, který probíhá dvakrát ročně na 
Masarykově náměstí v Hranicích. Hlavním pořadatelem je město Hranice, odbor 
Živnostenský úřad. MAS se zapojuje především poskytnutím technického zázemí (stany, 
stánky, pivní sety, ozvučení) a zajištěním propagační kampaně. Trhy se uskutečnily 
v termínech 12. 4. 2013 a 11. 10. 2013. 
 
 
Strategie rozvoje region Hranicko 2014-2020 
MAS jako předpokládaný odpovědný nositel realizace strategie skrz dotační podporu pro 
MAS z Evropské unie byla po celý rok 2013 tahounem přípravných kroků vzniku strategie. 
 
Dotazníková šetření pro tvorbu Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014 – 2020 
V období 1. 12. 2012 – 31. 3. 2013 byla vedena tři dotazníková šetření za účelem získání 
podkladových materiálů pro tvorbu Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014 – 2020 a pro 
vyhodnocení naplnění Strategie rozvoje regionu z předchozího období. Výsledky na 
http://www.regionhranicko.cz/strategie. 
Dotazníkové šetření mezi obyvateli regionu Hranicko získalo významný reprezentativní 
vzorek – celkem 817 obyvatel z 30 obcí, kteří tvoří 2,4 % obyvatel ORP Hranice. Názory 
občanů byly získány buďto v papírové podobě nebo především v elektronické podobě díky 
on-line dotazníku. Otázky byly rozděleny do pěti oblastí: statistické údaje, život v obci, kvalita 
života a rozvoj obce, doprava, životní prostředí. Výsledky byly zpracovány do přehledných 
grafů a tabulek, s doprovodným slovním komentářem a velká část zprávy obsahuje otevřené 
odpovědi respondentů a jejich připomínky. 
Dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb v oblasti cestovního ruchu se zúčastnilo 
celkem 17 subjektů, jeho realizaci zajišťovala Hranická rozvojová agentura.  
V období 1. 2. 2013 – 31. 3. 2013 proběhlo třetí a poslední šetření, a to mezi podnikatelskými 
subjekty v regionu Hranicko, kterého se zúčastnilo 60 odpovídajících z 18 obcí. Dotazník 
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v papírové a elektronické podobě pokládal respondentům otázky z pěti různých oblastí: 
statistické údaje, podnikatelské prostředí, kvalita pracovních sil, služby místní samosprávy, 
rozvoj podniku. 
 
Pracovní skupiny 
V roce 2013 došlo ke transformaci původních pracovních skupin při MAS do nových 3 
pracovních skupin, které už vycházejí z chystané strategie. V listopadu 2013 proběhlo první 
kolo jejich jednání. Programovou náplní bylo představení výsledků ze souhrnné zprávy 
z dotazníkových šetření (veřejně dostupné na webu MAS Hranicko), krátce byly představeny 
výsledky řízených rozhovorů se starosty obcí v ORP Hranice a největší část setkání byla 
věnována tvorbě SWOT analýzy v rámci oblasti obyvatelstva a sociální infrastruktury. Dne 12. 
11. 2013 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny „Obyvatelstvo a sociální infrastruktura“, 
kterého se zúčastnilo 15 osob, dne 19. 11. 2013 se tentokráte sešlo 13 osob na jednání 
pracovní skupiny „Ekonomický rozvoj“. Dne 26. 11. 2013 se sešla poslední, třetí pracovní 
skupiny – „Životní prostředí, technická a dopravní infrastruktura”, a to v celkovém počtu 
sedmi osob. Tato pracovní skupina především diskutovala o tématech: životní prostředí, 
nakládání s odpady, komunikace, veřejná prostranství, občanská vybavenost, dopravní 
obslužnost, brownfields, infrastruktura vč. sítí, veřejných budov, ploch pro trávení volného 
času a podnikatelských zón v regionu. Výsledkem jednání jsou SWOT analýzy zpracované za 
jednotlivé tematické oblasti, z nich vzniken jednotná SWOT analýza pro Strategii rozvoje 
regionu Hranicko 2014 – 2020.  
Zápisy z pracovních skupin spolu s vytvořenými SWOT analýzami, dotazníková šetření a jejich 
výsledky a nejaktuálnější verze Strategie jsou dostupné na 
http://www.regionhranicko.cz/strategie. 
 
Veřejné projednání Strategie 
Aktivní zájemci z řad široké veřejnosti měli možnost se zúčastnit prvního veřejného 
projednání Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014 – 2020, které se uskutečnilo 10. 12. 2013 
v Hranicích, v divadle Stará střelnice. Možnost vyjádřit svůj názor a podílet se na přípravě 
plánu pro rozvoj regionu využilo celkem 25 osob. Program se skládal z: 

• Představení důvodů, motivací, přínosů, metodiky a harmonogramu přípravy 
Strategie. 

• Představení výsledků dotazníkových šetření, předběžných priorit a cílů strategie. 
• Společná diskuse nad přednostmi, silnými stránkami či nedostatky Hranicka, a to 

v oblastech podnikání, obcí, spolků, životního prostředí, kultury, sportu, cestovního 
ruchu, technické infrastruktury a mnoha dalších. 
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Podpora tvorby strategie pro rozvoj MAS z POV Olomouckého kraje 
 
Také Olomoucký kraj se přihlásil k podpoře místních akčních skupin při tvorbě jejich strategií 
a to zařazením Opatření 2 do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013. Max. 
rozpočet 250.000 Kč, z něhož 50% tvořil příspěvek kraje a druhá polovina vlastního 
spolufinancování umožnila zajistit úvazek 0,62 pro manažera MAS v období 1.3. -31.12.2013. 
Během období realizace projektu březen – prosinec 2013 byl položen základ budoucí 
strategie v podobě časově náročných činností:  
Dotazníková šetření, řízené rozhovory se starosty celkem 31 obcí, včetně jejich vyhodnocení 
a zanesení do jednotných tabulek, ustavení a první setkání 3 pracovních skupin a první 
veřejné projednání, Neopominutelnou a rozsáhlou činností bylo též studium podkladových 
materiálů, účast na společných setkáních MAS a dalších akcích, kde se probírají novinky a 
informace z příprav nového programovacího období EU, informování veřejnosti, komunikace 
s aktéry v území a neformální aktivizace aktérů, aby v této době opět zvýšili své nasazení a 
aktivitu ve prospěch komunitního způsobu přípravy nové strategie. Rovněž byly započaty 
práce na analýzách mnoha oblastí území. 
 
 
Soutěž MAS Olomouckého kraje o nejzajímavější projekty   
Místní akční skupiny z Olomouckého kraje poprvé soutěžily o nejzajímavější projekty ze 
svých regionů, které se jim podařilo uskutečnit v letech 2008-2013. Celkem se přihlásilo do 
soutěže 87 zájemců v deseti kategoriích. Mezi oceněnými se objevily i 2 projekty z Programu 
LEADER „Měníme Hranicko“ a náš zpravodaj.  
Jako nejzajímavější zemědělský projekt vybrali hodnotitelé „Zdraví, sílu najdeš v sýru“ 
Zdeňky Horníkové z Poruby u Hustopeč nad Bečvou, která díky Programu LEADER rozjela 
vlastní sýrárnu na rodinné Farmě Zdeňka. V kategorii obcí se na třetím místě umístilo 
přebudování knihovny v Klokočí na multifunkční centrum spolkového života, do třetice pak 
zaujal také náš zpravodaj Region Hranicko, který byl vyhodnocen jako druhý nejpovednější 
zpravodaj MASek v kraji hned za vítězem kategorie zpravodajem MAS Partnerství Moštěnka. 
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Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2013 
 

Hospodářský výsledek 2013 
zaokrouhleno na celé tisíce 

 NÁKLADY 
 nákupy (materiály, energie) 408 000 Kč 

služby 373 000 Kč 
osobní náklady 904 000 Kč 
ostatní (poplatky, úroky, jiné) 11 000 Kč 
odpisy majetku 223 000 Kč 
poskytnuté příspěvky 17 000 Kč 
CELKEM 1 936 000 Kč 

  VÝNOSY 
 tržby 36 000 Kč 

ostatní (zúčtování fondů) 187 000 Kč 
přijaté příspěvky (čl. př.,dary) 1 050 000 Kč 
provozní dotace 664 000 Kč 
CELKEM 1 937 000 Kč 

  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1000 Kč 
 
Vydala: 
 
Místní akční skupina 
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
Tř. 1. máje 2063 
753 01 Hranice 
Tel. 581 601 716, email: ropa@regionhranicko.cz  
 
Kontaktní osoby: 
 

Mgr. František Kopecký – manažer MAS 
Tel. 773 583 020, email: f.kopecky@regionhranicko.cz 
 
Lucie Machová – finanční manažerka, asistentka MAS 
Tel. 773 593 020, email: l.machova@regionhranicko.cz 
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