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kol a koloběžek a prodejnu regionálních potravin. MAS
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko dotáhla
posledním šestým výběrem celkový počet podpořených
projektů v rámci dotačního Programu LEADER „Měníme
Hranicko“ k počtu 82. Přínosem je též několik vlastních
projektů, díky nimž na Hranicku vzniká hustá síť
venkovských minimuzeí. Spolupořádání
Národní konference VENKOV, kterou
hostilo Hranicko začátkem října, pak
bylo sladkou třešinkou na doufejme
úspěšném působení MAS v roce
2013.
Děkujeme všem za přízeň v roce
letošním a budeme se s Vámi těšit
na spolupráci v letech následujících.
Krásné prožití svátků vánočních,
zdraví, štěstí a pohodu v roce 2014
přejí za jednotlivé organizace

Vážení a milí čtenáři!
Rok 2013 byl pro naše organizace tak trochu „závěrečný“.
Končí programovací období Evropské unie, které každému
přineslo něco významného a zároveň pomohlo nastartovat
další etapu let 2014 – 2020. Mikroregion
Hranicko uzavřel dlouhotrvající
a nákladný projekt – Zásobování obcí
Potštátska pitnou vodou. Podařily
se ale i další společné aktivity
– výsadba zeleně, kompostéry
do domácností, podpora nezaměstnaných či budování cyklostezek. Servisní organizace
Hranická rozvojová agentura, z.s. pomáhala s dotacemi
nejen obcím v regionu, ale
v daleko větší míře i podnikatelům
a to nejen z Hranicka. Podařilo se jí
také uskutečnit dlouho připravovaný plán
otevřít v přízemí hranického zámku IC Moravská
brána - turistické informační centrum doplněné o půjčovnu

Michaela Škrobánková,
František Kopecký, Marcela Tomášová

IC Moravská brána oživilo hranický zámek
Již pět měsíců provozu má za sebou centrum s názvem IC
Moravská brána, jež otevřela Hranická rozvojová agentura,
z.s. v přízemních prostorách hranického zámku. Služby
určené občanům města, hranického regionu i turistům
a návštěvníkům jsou k dispozici 7 dní v týdnu. Jedná se

o turistické informační centrum, prodejnu regionálních
produktů, kavárnu, veřejný internet a půjčovnu kol a koloběžek. Turistické informační centrum spadá pod Městskou
knihovu Hranice, ostatní služby provozuje Hranická rozvojová agentura, z.s..
» pokračování na straně 8

Hranicko hostilo Národní konferenci
VENKOV
Více než čtyři stovky účastníků se ve dnech 1. – 3. října sešly
v Hranicích a lázních Teplice nad Bečvou, aby zabojovaly
o větší vliv obcí v politice venkova a promluvily do rozdělování evropských dotací v příštím plánovacím období Evropské unie 2014 - 2020 pro český a moravský venkov.
Hlavní otázkou a tématem Národní konference Venkov byly
možnosti rozvoje venkova jak s pomocí čerpání evropských
dotací, tak samozřejmě i činnosti, které se bez dotací obejdou.
» pokračování na straně 2
Hlavní část programu hostila hranická Sokolovna
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Hranicko hostilo Národní konferenci VENKOV
"Cokoliv, co přispěje ke zpopularizování tématu venkova, je dobré.
A konference byla jednou z možností, jak toho dosáhnout. Protože
teď, když se lámou ledy v přípravě
nových programů z Evropské unie
na další období, se začíná i oficiálně
hovořit o tom, že na venkov se
peníze opět moc nedostanou. Proti
tomu je potřeba něco dělat," řekl
k tomu Eduard Kavala, předseda
Spolku pro obnovu venkova, který
byl hlavním organizátorem konference.
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.

Exkurze na Farmě Zdeňka v Porubě

Diskuse o budoucnosti venkova v Divadle Stará střelnice

» pokračování ze strany 1

„První den zakončil 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,"
uvedl ředitel konference František
Kopecký z MAS Rozvojové partnerství
regionu Hranicko. Dodal, že 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.
Velké díky patří všem lidem z regionu,
kteří se jakkoliv na úspěšném průběhu
konference podíleli. Jak koordinátorům
z rozvojových organizací Hranicka, tak
starostům obcí za technickou podporu
a poskytnutí pracovníků, velmi dobrý
dojem a kus práce odvedli také dodavatelé cateringu či výzdoby nebo poskytovatelé ubytování a dopravy. Bohatou
fotogalerii, videoreportáže, prezentace
a závěry konference naleznete na webu
www.venkov2013.cz

Program LEADER „Měníme Hranicko“ má za sebou výběr posledních projektů
O poslední Výzvu byl rekordní zájem
26. dubna 2013 byl ukončen příjem Žádostí o dotaci v rámci
Výzvy č.1/2013, jejich počet se nakonec zastavil na čísle 30,
což bylo nejvíce za všechny dosavadní výzvy od roku 2008.
Došlo tak k cca 1,7 násobnému převisu oproti částce, která
byla pro tuto Výzvu k dispozici. Největší zájem byl tradičně
o Fichi č.6 Spolkový život a sport, kde bylo podáno 15 projektů. Výběrová komise MAS nakonec k realizaci doporučila
17 projektů s celkovou částkou dotací 8.710.382,- Kč.
Rekordní je též celková investovaná částka včetně spolufinancování žadatelů, která bude činit více než 20 miliónů Kč.
V oblasti rozvoje zemědělských podniků bude realizováno 5

Do cílové rovinky se v letošním roce dostal dotační Program
LEADER „Měníme Hranicko“, který v regionu od roku 2008
administrovala MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. V poslední šesté výzvě programu bylo v červnu 2013
k realizaci doporučeno 17 projektů, které přes léto zkontroloval a nedávno k obdržení dotace definitivně schválil Státní
zemědělský intervenční fond. Příjemci dotace mají na
realizaci projektu čas do konce roku 2014, až teprve
s úspěšným proplacením dotací na jejich účty budeme moci
celý program považovat za úspěšně ukončený. I tak
můžeme už nyní zbilancovat základní čísla a přínosy celého
programu pro region.
2

Lesnická technika P. Kubíčka

techniku. V oblasti Podnikání v cestovním ruchu uspěl
projekt na spuštění půjčovny kol a koloběžek v IC Moravská
brána na hranickém zámku, dotace podpoří zkvalitnění
služeb Golf Clubu Radíkov, penzionu ve Všechovicích či
provozní budovy tenisového areálu v hranických Sadech Čs.
legií. Finance pomohou také s přístavbou tenisové haly
v Hranicích. Ve Fichi Spolkový život a sport uspělo 7 žadatelů, nejvíce bude hřišť: asfaltové ve Všechovicích zaměřené
především na in-line bruslaře, víceúčelové hřiště v Rouském
a Malhoticích a univerzální ve Stříteži nad Ludinou. Dále
u hranické Sokolovny vznikne víceúčelová plocha využitelná
i jako seřadiště, v Kunčicích opraví místní výletiště, v Býškovicích pak zrekonstruují na hřišti šatny a přistaví krytou
tribunu. Žadatelé v prosinci podepíší smlouvu o poskytnutí
dotace a pak budou mít 12 měsíců na realizaci.

Spravené WC v KD Všechovice

Zemědělská technika ve firmách Statky Potštát a Farma Kozlovský

Další příjemci hlásí hotové dílo
Po celý rok 2013 samozřejmě probíhala realizace projektů
podpořených v dřívějších výzvách. Od posledního vydání
Zpravodaje v prosinci 2012 dokončilo dílo dalších 14 příjemců.
Pavlu Kubíčkovi už v okolí Jindřichova slouží nová lesnická
technika, nové využití má také foyer kulturního domu ve
Všechovicích, ze kterého je nyní multifunkční místnost pro
spolky, spravené jsou také WC v budově.
Velké nákupy proběhly u zemědělců, kteří mohli oproti
dřívějším výzvám pořídit též mobilní zemědělskou techniku.
Toho využili ve firmě Statky Potštát, na farmách pana
Kozlovského a paní Čočkové, u Lucie Andrýskové nebo v ZD
Partutovice, kde k tomu ještě přidali rekonstrukci mostní
váhy. Alois Ondroušek do zemědělského areálu v Rakově
pořídil novou technologii sušárny zrnin.
Hodně se činili také podnikatelé v cestovním ruchu.
V ubytovně Areál pohoda Loučky byla dokončena rekonstrukce objektu včetně změny otopného systému a nového
vybavení v pokojích. Jiří Šebela do svého BBS Clubu
v Drahotuších pořídil licenční sestavu dietfitness a přistavil 2
chatky na ubytování, v Radíkově slouží golfistům nové
elektrovozítko a dětský koutek. Na chatě Mileny Andrýsové
u Lipné si mohou ubytovaní hosté zahrát tenis a další sporty
na novém víceúčelovém hřišti, na další zlepšení zázemí pro
tenisty se soustředila také firma Sportovní klub Hranice
s.r.o., která jednak obnovila budovu šaten v areálu v Teplicích, jednak také nakoupila mobilní badmintonové povrchy
do své tenisové haly v Hranicích. Zrekonstruované koupelny
si také užívají ubytovaní hosté Penzionu Franz Josef
v Hranicích.

Zemědělské stroje paní Čočkové a paní Andrýskové

Nová mostní váha v ZD Partutovice

Sušárna zrnin pana Ondrouška

Kuchyňka v Areálu Pohoda Loučky

Diet fitness v BBS Clubu Drahotuše

Elektrovozítko v Golf Clubu Radíkov

Nové hřiště u chaty paní Andrýsové

Tenisové šatny SK Hranice

Koupelna v Penzionu Franz Josef

Program LEADER „Měníme Hranicko“ hlásí první
celková čísla
I když spousta práce ještě žadatele i kancelář MAS čeká (4
projekty jsou v realizační fázi, 17 projektů je před realizací),
můžeme zbilancovat první základní čísla programu, která už
by se měla měnit jen kosmeticky. Počet podpořených projektů se za celé období 2008-2013 završil na úctyhodném
čísle 82. Celková výše už proplacených nebo zazávazkovaných dotací činí k dnešnímu dni 44 907 746 Kč. Ohromující
je i součet celkových rozpočtů, tj. celková investovaná
částka složená z dotací a vlastních vkladů žadatelů, která
koncem příštího roku dosáhne objemu cca 91 miliónů Kč. Za
úspěch můžeme považovat, že se podařilo kromě drobných
odchylek dodržet původní dohodu na rozdělení dotací do
jednotlivých oblastí. Nejvíc se od plánu odchýlilo lesnictví,
kde ovšem 1 žadatel odstoupil od realizace, jinak by plán byl
dodržen.

projektů, v Partutovicích bude zrekonstruována skladová
hala, v Porubě u Hustopeč n.B. pořídí novou technologii
dojírny, všech 5 žadatelů také nakoupí různou zemědělskou
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Proplacené či závazkované dotace v Programu LEADER „Měníme Hranicko“, stav 12/2013
Celkově dotace 2008-2013
v Kč

To samé
v%

7 432 315 Kč

16,6

16,0

3 393 310 Kč

7,6

7,8

3 Lesnická infrastruktura

1 247 123 Kč

2,8

3,1

4 Lesnická technika

1 849 675 Kč

4,1

6,1

Fiche
1 Rozvoj zemědělských
podniků
2 Zemědělské a potravinářské
produkty

5 Veřejná prostranství
6 Spolkový život a sport
7 Podnikání v cestovním ruchu
8 Pěší trasy a hipostezky
9 Zakládání a rozvoj
mikropodniků
Celkem

Původní plán
Dle sektorů:
v%

Skutečnost
v%

Původní plán
v%

24,1

23,8

6,9

9,2

rozvoj obcí

44,7

42,8

cestovní ruch

18,5

18,8

5,8

5,4

100,0

100,0

zemědělství

5 317 637 Kč

11,8

13,9

14 738 550 Kč

32,8

28,9

7 839 829 Kč

17,5

16,6

487 174 Kč

1,1

2,2

2 602 133 Kč

5,8

5,4

44 907 746 Kč

100,0

100,0

Po dokončení realizace všech projektů nejpozději v prosinci
2014 čeká místní akční skupinu podrobná evaluace, monitoring a vyhodnocení celého programu, zda se díky finanční
podpoře z evropských fondů podařilo dosáhnout stanovených cílů a dopadů na region. Ozvěny programu pak potrvají

lesnictví

podnikání

až do roku 2019, kdy skončí povinnost udržitelnosti i posledním projektům, pozitivní dopady realizovaných projektů na
kvalitu života v regionu budeme ale pociťovat určitě mnohem dlouhodoběji.

MAS zjišťovala spokojenost občanů Hranicka
Rozvojové organizace Hranicka v čele s MAS zjišťovaly na
přelomu roku 2012 a 2013 názory občanů a jejich spokojenost s životem v regionu pomocí dotazníkového šetření,
jehož výsledky budou sloužit jako podkladový materiál
k přípravě. Strategie rozvoje regionu Hranicko pro období
2014 - 2020. Průzkumu se zúčastnilo 817 občanů, což je
2,7% obyvatel regionu, výsledky tak můžeme považovat za
reprezentativní.
Do organizace kulturních, společenských a sportovních akcí v obci se zapojuje 51% dotazovaných, se současnou kvalitou a množstvím akcí je však spokojeno pouze
35% respondentů. Občané, kteří nejsou spokojeni s kvalitou a množstvím akcí, postrádají nejvíce tyto akce: akce pro
děti a mládež (uvedlo 29% nespokojených občanů); filmová představení, kino a hudební koncerty (uvedlo 21%);
akce zaměřené na tradice a obyčeje, jarmarky, trhy (19%);
divadelní představení (16%), besedy a přednášky (uvedlo
14% nespokojených občanů).
S dostupností, množství a kvalitou zařízení pro trávení
volného času je spokojeno 26% a není spokojeno 74%
občanů, nejvíce postrádají tyto zařízení: víceúčelové hřiště
pro různé druhy sportů (postrádá 18% nespokojených
občanů),prostory pro spolkovou, zájmovou činnost (postrádá 16%), cyklostezky (15%), dráhy pro in-line brusle
(14%), dětská hřiště (10%), tenisové kurty, squash, bowling apod.(postrádá 9% nespokojených občanů).
V oblasti kvality života a rozvoje obce se dotazovaní
vyjádřili k celkové spokojenosti s životem ve své obci následovně (známkování jako ve škole): 16 % výborně, 38 %
chvalitebně, 29% dobře, 8% dostatečně, 1% nedostatečně.
Respondenti označili jako tři nejdůležitější prvky
k určení kvality života v obci nejčastěji „základní vybavenost v obci (prodejna, škola, restaurace apod.)“, na
druhém místě „dobré mezilidské vztahy“, na třetím místě

„příjemné prostředí, zeleň a celkový vzhled obce“.
O něco odlišný pohled mají obyvatelé města Hranice, kteří
označili jako tři nejdůležitější oblasti „bezpečnost v obci“,
„základní vybavenost v obci (prodejna, škola, restaurace
apod.)“ a „pracovní příležitosti“.
V otázce budoucích priorit, tj. „Na které tři nejdůležitější
oblasti by se mělo vedení obce v budoucnu zaměřit“, uvedli
respondenti nejčastěji: podpora pracovních příležitostí,
životní prostředí a kulturní vyžití.
Jádrem dotazníkového šetření bylo hodnocení sady konkrétních oblastí života v obci, vybíráme ty nejzajímavější
výsledky:
Hodnocení 1 až 5 jako ve škole
dostupnost zdravotní péče
kvalita zdravotní péče (ve Vaší nebo spádové obci)
pracovní příležitosti v obci a okolí
spoje hromadné dopravy do okolních obcí
příležitosti pro podnikání v obci
možnosti nakupování
úroveň sportovního vyžití
mezilidské vztahy
péče o seniory
úroveň kulturního vyžití
bezpečnost v obci a okolí
dostupnost bytové výstavby či parcel
množství a kvalita obecní zeleně
celkový stav životního prostředí v obci
podpora spolků ze strany obce
nakládání s odpady
kvalita vzdělávání v ZŠ (ve Vaší nebo spádové obci)
kvalita péče v MŠ (ve Vaší nebo spádové obci)
práce úředníků obecního úřadu

1
30%
19%
2%
16%
4%
16%
16%
11%
11%
12%
16%
13%
21%
16%
24%
29%
24%
34%
30%

2
35%
40%
11%
33%
12%
27%
36%
40%
38%
29%
42%
24%
37%
39%
35%
39%
44%
39%
36%

3
19%
29%
35%
32%
40%
29%
31%
36%
30%
33%
29%
31%
26%
30%
26%
21%
22%
21%
19%

4
8%
9%
30%
13%
25%
18%
12%
10%
13%
19%
9%
19%
12%
11%
11%
8%
7%
4%
10%

5
8%
3%
22%
6%
18%
9%
6%
4%
7%
7%
4%
13%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
5%

Se stavem veřejných prostranství jsou dotazovaní
občané spokojeni v 56%,více spokojeni jsou v okolních
obcích (spokojenost vyjádřilo 65% dotazovaných občanů),
v Hranicích lidé situaci vnímají negativněji, známkou 4 nebo
5 ohodnotila stav veřejných prostranství hned třetina
respondentů.
4

Svoji spokojenost s prací a vedením zastupitelstva
hodnotili občané na stupnici 1 až 5 následovně: 20% obyvatel výborně, 34% chvalitebně, 27% dobře, 13% dostatečně, 6% nedostatečně. S vedením a prací zastupitelstva jsou
nejvíce spokojeni obyvatelé Černotína, Klokočí a Ústí.
Bezpečnost v obci zhodnotili dotazování v 43% odpovědí
jako vyhovující a 13% jako nevyhovující. V podrobnějším
rozboru pak označili jako nejvíce ohrožující „nevhodné
chování a činy jiných etnických skupin“.
Oblast dopravních problémů občané zhodnotili následovně:42% obyvatel si není vědomo žádného dopravního
problému ve své obci, 23% obyvatel si stěžuje na zatížení
obce nákladní dopravou, 16% obyvatel není spokojeno se

stavem vozovek, 7% není spokojeno s počtem parkovacích
míst a 6% není spokojeno se stavem chodníků.
Kvalitu životního prostředí jako vyhovující uvedlo pouze
20%. Z těch, kteří nejsou spokojeni, za největší zatížení
životního prostředí označilo 39% občanů „znečištění ovzduší“, 22% občanů „hluk z dopravy“, 12% „černé skládky“, 9%
občanů „chybějící kanalizace“ a 4% „kvalitu pitné vody“.
Podrobnou Souhrnnou zprávu z dotazníkového šetření
naleznou zájemci na adrese www.regionhranicko.cz/strategie.
Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 je
realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje
z Programu obnovy venkova 2013.

Krátce z dění v MAS
MAS získala dotaci na Hudební a filmové muzeum
v Hustopečích
Místní akční skupině Hranicko se povedl další úspěch na poli
získávání dotací pro vznik venkovských minimuzeí v našem
regionu. SZIF v minulých dnech doporučil k získání dotace
v pořadí již sedmý projekt spolupráce MAS, pod názvem
Hudební a filmová muzea našich regionů. Při realizaci spojí
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. Projekt se rozběhne koncem roku 2013,
3 muzea by se měly slavnostně otevírat koncem roku 2014.
Celkový rozpočet projektu je pro naši MAS 2.233.000 Kč,
z toho dotace činí 1.796.400 Kč.

Muzeum Námořníka Toma ve Skaličce vítá první návštěvníky

lety zesnulého Tomáše Vítka, který dlouhá léta ve Skaličce
bydlel, jinak ale svůj život strávil především stavěním lodí
a cestováním po celém světě. Byl také vášnivým fotografem, expozice tak připomíná celý jeho bohatý život, díky
interaktivním prvkům a celkově „hravému“ pojetí je minimuzeum vhodné také pro návštěvu dětí. V Horním Újezdě
se díky dotaci podařila proměna nevyužívané půdy bývalé
školy na prostornou expozici připomínající především
zajímavé místní rodáky a střípky a příběhy z bohaté
historie obce. Pravidelná otevírací doba obou expozic
se rozběhne od dubna, v zimním období lze obě muzea
navštívit po předchozí telefonické domluvě: Skalička
774 140 667, Horní Újezd 581 622 693. Zveme Vás
k návštěvě!

V soutěži MAS Olomouckého kraje bodovaly
i projekty a aktivity z Hranicka
Místní akční skupiny z Olomouckého kraje poprvé
soutěžily o nejzajímavější projekty ze svých regionů,
které se jim podařilo uskutečnit v posledních pěti
letech. Mezi oceněnými se objevily i 2 projekty z Programu LEADER „Měníme Hranicko“ a náš zpravodaj.
Celkem se přihlásilo do soutěže 87 zájemců v deseti
kategoriích. Jako nejzajímavější zemědělský projekt
Sál na zámku v Hustopečích, kde vznikne Hudební muzeum regionu Hranicko vybrali hodnotitelé „Zdraví, sílu najdeš v sýru“ Zdeňky
Horníkové z Poruby u Hustopeč nad Bečvou, která díky
Minimuzea ve Skaličce a Horním Újezdě dokončena
MAS v současnosti realizuje další 2 projekty spolupráce na dotaci rozjela vlastní sýrárnu na rodinné Farmě Zdeňka.
budování minimuzeí v regionu, přičemž ten pod názvem „Za V kategorii obcí se na třetím místě umístilo přebudování
poznáním a odkazem předků II.“ byl ukončen v listopadu knihovny v Klokočí na multifunkční centrum spolkového
2013 vznikem dvou expozic: Muzeum námořníka Toma ve života, do třetice pak zaujal také náš zpravodaj Region
Skaličce a rozšíření stávající expozice „Jak se žilo v Ójezdě“ Hranicko, který byl vyhodnocen jako druhý nejpovedenější
o celou jednu velkou místnost v podkroví školy v Horním zpravodaj MASek v kraji hned za vítězem kategorie zpravoÚjezdě. Expozice ve Skaličce připomíná život a dílo před pár dajem MAS Partnerství Moštěnka.

www.regionhranicko.cz
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Mikroregion Hranicko má letos
za sebou několik úspěšných projektů
Dobrovolný svazek 22 obcí Mikroregion Hranicko se i letos Také v Operačním programu životní prostředí byl mikrorepodílel na několika významných aktivitách.
gion úspěšný. V letošním roce bylo pro domácnosti pořízeno
Už téměř u konce je projekt pro nezaměstnané, který za více než 1,1 mil. Kč dalších 525 kompostérů, které rozšíMikroregion Hranicko realizuje od června 2012. Projekt řily první várku 676 kusů pořízených v roce 2012. Nové
vytvořil 20 pracovních míst pro osoby, které splňovaly kompostéry slouží občanům v obcích Bělotín, Býškovice,
specifické podmínky programu Rozvoj lidské zdroje Černotín, Horní Újezd, Opatovice, Skalička, Střítež nad
a zaměstnanost, a to zejména, věk nad 50 let, nějaký další Ludinou, Ústí a Zámrsky. Na příští rok je připravován ještě
způsob znevýhodnění na trhu práce
třetí pokračovací projekt – opět na
a ohrožení sociálním vyloučením.
pořízení kompostérů pro domácnosti
Největším benefitem pro zapojené
a velkoobjemové kontejnery pro
osoby bylo získání práce na 19 měsíobce.
ců. Zaměstnanci si znovu osvojili
Ze stejného programu byla vytvořena
pracovní návyky a zapojili se tak do
studie proveditelnosti přírodě blízběžného pracovního procesu. Jejich
kých protipovodňových opatření
činnost je přínosem i pro obce, kde
v Mikroregionu Hranicko. V rámci ní
pracují zejména na údržbě a úpravě
je zmapováno území a navrženy
zeleně a vzhledu obcí. Projekt obsaprotipovodňová opatření na ploše
huje i vzdělávací a motivační aktivity.
a na vodních tocích. Pokud budou
Každý z účastníků absolvoval motik dispozici další dotační prostředky,
vační program a navazující individumohou se navržená opatření začít
Zaměstnanci pomáhají například s údržbou obecní zeleně
ální poradenství, pomáhající s řešerealizovat. Celkové náklady na proním jejich individuálních problémů. Pracovníci měli také jekt přesáhly 5 mil. Kč.
možnost získat rekvalifikaci – na práci s motorovou pilou V letošním a příštím roce bude realizována výsadba zeleně
a křovinořezem, údržbu veřejné zeleně, pracovníka v sociál- v obcích Bělotín, Horní Újezd, Opatovice, Skalička, Střítež
ních službách, řidičský průkaz na traktor, či obsluha vyso- nad Ludinou a Ústí. Vysazovat se budou zejména ovocné
kozdvižného vozíku. Projekt je financován z Evropského stromy starých tradičních odrůd podél cest a polních cest.
sociálního fondu, částečně přispívají také zapojené obce Celkové náklady dosáhnou 2,6 mil. Kč. Projekt je také
mikroregionu. Celkové náklady dosahují téměř 6. mil. Kč.
financován z operačního programu životní prostředí.

Grantový program regionu Hranicko pomáhá rozvoji společenského života
Společenský a kulturní život v regionu v poslední době
zažívá značný rozvoj. Na obcích, ale i ve městě Hranice, je
mnoho činných spolků a jiných organizací, které mají zájem
realizovat různorodé akce na podporu komunitní pospolitosti a soužití, nebo organizovat nadregionální akce, jež
přilákají do obcí návštěvníky z celého okolí, ba i celé republiky. Tyto organizace nemají nouzi o nápady a elán pro pořádání všemožných akcí, častým problémem je však nedostatek financí. Kvůli této překážce zůstávají mnohé akce pouze
ve stádiu plánů zasunutých někde v šuplíku nebo se organizují pouze ve velmi omezeném rozsahu. V regionu je tak
velký potenciál pro rozvoj společenského života, hnací
motor ve formě financí však tento
potenciál brzdí.
Zástupci obcí sloučených pod
Mikroregion Hranicko si tento
problém uvědomují, a proto již
dlouhodobě vyvíjejí snahu získat a
rozdělit finanční prostředky na
podporu společenských, kulturních
či sportovních akcí ve svém okolí.
Tato snaha byla naplněna prostřednictvím Grantového programu
regionu Hranicko, který funguje od
roku 2008 na bázi spolupráce

veřejného a soukromého sektoru. Prostřednictvím finančních přispěvků mikroregionu a významných firem z Hranicka mohou pořadatelé akcí získat peníze na organizaci
akcí.
Grantový program rozdělil za dobu šesti let své existence
mezi organizátory akcí 1. 115. 000 Kč, čímž se významným
způsobem zasloužil o rozvoj společenského a kulturního
života v obcích regionu. Této úctyhodné sumy bylo dosaženo především díky skvělé spolupráci se zapojenými
firmami: Cement Hranice, SSI Schäfer, Váhala a spol. jsou
do programu zapojeny od jeho prvopočátků, Tondach
Hranice, Hranická rozvojová agentura, Kunst a CS Steel se

Grantový program podporuje mladé hasiče, v roce 2013 to byli mimo jiné hasiči z Potštátu
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přidaly v průběhu.
Škála podpořených akcí je přitom velice široká, ať už se týká
velikosti samotné akce, územního rozsahu či žánru. Grant
získaly podniky jako Zemské finále v mažoretce, Mezinárodní setkání krojovaných včelařů, Závody Dračích lodí,
hasičské závody, sportovní turnaje, ale i drobnější akce
zaměřené na místní tradice, na základních školách, pěvecké
soutěže či divadelní představení.
Možnost získat příspěvek má přitom každý organizátor
z řad spolků, neziskových a příspěvkových organizací apod.,
který má dobrý nápad a chuť organizovat společenskou
akci. Grantový program bude otevřen v roce 2014, bližší
informace o možnosti získání příspěvků z Grantového
programu regionu Hranicko jsou k dispozici zájemcům na
stránkách www.regionhranicko.cz.

V roce 2013 podpořil Grantový program soutěž v Agility
pořádaný Domem dětí a mládeže Hranice

Hranická rozvojová agentura

Značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt
má další certifikované výrobce
V říjnu 2013 požádali již ve III. výzvě o značku MORAVSKÁ
BRÁNA regionální produkt® další zájemci. Žádost
o získání certifikátu výrobci podávali od 17. do 24. října 2013
koordinátorovi značky Hranické rozvojové agentuře, z.s.. Ve
čtvrtek 31. října 2013 zasedla v sídle koordinátora značky
Certifikační komise, která hodnotila 4 podané žádosti.
Certifikací úspěšně prošly všechny výrobky a novými držiteli
certifikátu se tedy stali Zemědělské družstvo Partutovice s Partutovským domácím cukrovím a Partutovickou
bramborovou bábovkou, Bohumil Kučera s BIO ovocem
z Opatovic u Hranic, Farma kozí hrádek Hustopeče nad
Bečvou s Hustopečskými kozími sýry a Světlana Manna /
MANNAS s MANNAS – sklem, porcelánem a drátem
z Moravské brány. Certifikát bude výrobcům slavnostně
předán na začátku prosince 2013 při příležitosti Předvánočního jarmarku na Masarykově náměstí v Hranicích. Značkou
MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, se dnes pyšní již 18
výrobků od 16 výrobců našeho regionu, jejich kompletní
přehled nabízí tabulka držitelů.

www.regionhranicko.cz

®

Zákazník, který si koupí produkt označený značkou ze
systému „Regionální značky“,
má jistotu, že tento produkt
splňuje kritéria: původu výrobku v daném regionu, nadstandartní kvality, výrobek nepoškozující životní prostředí,
jedinečnost plynoucí ze vztahu k regionu (např. tradice,
místní suroviny, řemeslná práce, motiv regionu nebo jiná
výjimečná vlastnost). Výrobci díky značce získávají různé
výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce
v médiích, v tištěných materiálech i na společných prezentacích, ale také nové kontakty a možnosti nových forem
spolupráce. Označení výrobků regionální značkou je dokladem sounáležitosti k regionu. Regionální značka garantuje
původ výrobku z Moravské brány, originalitu a vazbu na toto
území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce
a turistického regionu Hranicko a Záhoří-Bečva.
V letošním roce jsme se také podíleli na propagaci našich
certifikovaných výrobků. Mezi nejvýznamnější akce patřila
prezentace v Senátu
Parlamentu České republiky, kde se regionální
značka MORAVSKÁ
BRÁNA regionální
produkt®, společně
s ostatními značkami,
představila na semináři
„Regionální značení
domácích produktů“,
který uspořádala Stálá
komise Senátu pro rozvoj
venkova ve spolupráci
s Asociací regionálních
značek, o.s. Účastníci zde
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měli možnost obdivovat a ochutnat
cích, Dny Moravské brány 2013,
produkty a seznámit se s informačními
Veletrh cestovního ruchu v Opole 2013,
materiály z mnoha regionů sdružených
Oslavy 40. výročí udělení městských
v Asociaci, kterých je v současné době
práv městu Kolonowskie, Země živi22. Značku MORAVSKÁ BRÁNA
telka 2013 – České Budějovice,
regionální produkt® přijely předstaNárodní konference venkov 2013
vit do Senátu zástupkyně koordinátora
a veletrh GOOD UDINE 2013.
značky, Hranické rozvojové agentury,
S přibývajícími výrobky jsme se rozz.s.. Svými výrobky se akce v Senátu
hodli v tomto roce otevřít prodejnu
zúčastnili Farma Zdeňka, Včelí
regionálních produktů, která je soufarma Skalička, Eduard Kozák,
částí centra destinačního manageTeplická pekárna, WELLART v.o.s.
mentu turistického regionu Hranicko
a ZD Partutovice. Prezentace
nazvaného IC Moravská brána
v Senátu PČR tak přesvědčila všechny
a nachází se v historických prostorách
přítomné, že je nutné podporovat
hranického zámku. Výrobky označené
výrobky ze svého domovského regionu
značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální
a zároveň připomněla, že náš venkov
produkt® je tedy možné nakoupit přímo
ukrývá potenciál, který si zaslouží
u nás v regionu. Místní obyvatele
pozornost a podporu na všech úrovmohou nákupem značených výrobků
ních.
Prezentace regionálních značek v Senátu podporovat „své” místní výrobce
Vzpomeňme i další prezentační akce, kterými v roce 2013 a turisté nákupem značených výrobků poznávají region
byly: REGIONTOUR 2013 v Brně, TOURISM EXPO Olomouc a užívají si jeho atmosféru novým netradičním způsobem.
2013, DOVOLENÁ OSTRAVA 2013, Farmářské trhy v Hrani- Těšíme se na Vaši návštěvu!

IC Moravská brána oživilo
hranický zámek

» pokračování ze strany 1

Prodejna regionálních produktů nabízí ke koupi výrobky
z oblasti Moravské brány, jež nesou značku kvality MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Nejsou to jen věci
k snědku (sýry, koláčky, med, křížaly, mošty…), ale také věci
dekorativní, užitné i umělecké (svíčky z včelího vosku,
košíky z pedigu, výtvory ze dřeva…). V malé kavárně si pak
návštěvníci mohou vychutnat skvělou kávu a ochutnat většinu z produktů nabízených v prodejně – koláčky, cukroví
z bramborového těsta, mošty, točené lipnické pivo Svatovar
aj. V nekuřácké kavárně mohou lidé využít bezdrátového
připojení k internetu nebo přímo místo veřejného internetu.
Půjčovna kol a koloběžek je plně vybavena nejen koly (10
krosových, 5 horských, 1 dětské), koloběžkami (15 ks), ale
i příslušenstvím v podobě cy-klistických přileb pro děti
i dospělé.
Část nákladů byla pokryta z dotací (Významné projekty

Nová prodejna regionálních produktů na hranickém zámku

Olomouckého kraje a Program LEADER „Měníme Hranicko“), zbývající výdaje hradila Hranická rozvojová agentura,
z.s. a Městská knihovna Hranice. Věříme, že centrum bude
fungovat ke spokojenosti veřejnosti, návštěvníků i jeho
majitelů. Srdečně Vás zveme k návštěvě.

Dotace na míru
Agentura působí jako servisní organizace Mikroregionu Hranicko a poskytuje služby v oblasti
přípravy žádostí, realizace projektů financovaných z tuzemských a evropských dotačních programů. Nabízíme zkušenosti z přípravy, řízení a hodnocení projektů, koordinace rozvoje cestovního
ruchu, realizace propagačních kampaní, vytváření místních partnerství, zapojování veřejnosti do
přípravy projektů.

Naše služby zahrnují například:
• bezplatné konzultace a vstupní poradenství
• kompletní zpracování žádostí o dotace
• dotační management
• realizace zadávání veřejných zakázek
• monitoring dotačních zdrojů

Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice • Telefon: 581 626 202 • Fax: 581 626 202 • E-mail: agentura@hranickarozvojova.cz
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