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Rozhovor s novou předsedkyní Mikroregionu Hranicko

Paní Júlia Vozáková
je starostkou měs
tyse Hustopeče nad
Bečvou. V prosinci
2014 proběhly volby
do orgánů mikrore
gionu a poprvé v hi
storii Mikroregionu
Hranicko (založen r.
1999) byla do jeho
čela zvolena žena. Dovolili jsme si položit
paní předsedkyni pár otázek.
Jak dlouho jsou Hustopeče n/B., kde
jste starostkou již 3. volební období,
členem Mikroregionu Hranicko?
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Hranicko byl založen již v roce 1999 a je
ho členskou základnu tvořilo 23 obcí ze
spádové oblasti města Hranic. Mezi nimi
nechyběly ani Hustopeče nad Bečvou,
takže členem jsme patnáct let. V roce
2004–2006 bylo dokonce sídlo Mikrore
gionu v Hustopečích nad Bečvou a před
sedou byl můj předchůdce Antonín Hor
ník.
Jaké společné mikroregionální projekty řadíte mezi ty nejúspěšnější?
Společných projektů od samého začát
ku vzniku mikroregionu bylo hodně, po
čínaje projektem na úrovní mezinárodní
spolupráce tzv. INNOREF pro efektivní
využití zdrojů udržitelného rozvoje re

gionu Hranicka. Mikroregion získal pří
ležitost se připravit na další období čer
pání fondů EU pro léta 2007–2013. Dále
mezi úspěšné projekty lze zařadit projekt
přeshraniční spolupráce „S přírodou a
tradicemi společně“. Projekt přeshranič
ní spolupráce mezi českými a polskými
školami v oblasti rozvoje mezilidských
vztahů, pochopení společenských a kul
turních návyků občanů sousední země,
jejich tradic a zvyků a podpora environ
mentální výchovy.
Velmi úspěšné byly i projekty např. Vo
da na Potštát, Dobudování Cyklostezky
Bečva, Kompostéry pro domácnosti, Vý
sadba liniové zeleně obci Mikroregionu
ad. Ve spolupráci s MAS Hranicko a MAS
Moravská brána vzniká projekt „Hudební
a filmová muzea našich regionů“. Mikro
region Hranicko se ve spolupraci s Hra
nickou rozvojovou agenturou a MAS
Hranicko připojil k projektu Svazu měst a
obci – MOS ( místní obecní spolupráce),
jehož cílem je vytvořit podmínky pro
dlouhodobý rozvoj meziobecní spoluprá
ce v ČR. Nemohu opomenout Grantový
program regionu Hranicko, který posky
tuje jednorázové příspěvky na zorganizo
vání akcí vybraným žadatelům v našem
regionu a tím podporuje neziskové orga
nizace, které naplňují podmínky progra
mu.
pokračování na straně 2 ▸

V letošním roce se Hranická rozvojová
agentura zapojila do tří mezinárodních
projektů v programu ERASMUS +, které
budou pokračovat až do konce roku 2016.
První projekt z programu ERASMUS+
Sport, který se rozjíždí tento měsíc, se za
měřuje na podporu účasti dívek na spor
tovních aktivitách. Vedoucím partnerem
tohoto projektu s oficiálním názvem „Encouraging Girls‘ Participation in Sports“
(EGPiS) je ENDAS – italská národní asoci
ace podporující sportovní aktivity. Další
mi partnery je kyperská univerzita, švéd
ská sportovní federace, portugalská municipalita a Hranická rozvojová agentu
ra.
Hlavní myšlenkou celého projektu je
podpora mladých dívek ve věku 12–16 let
na zapojení na zapojení a jejich participa
ce při sportovních aktivitách.
pokračování na straně 2 ▸

Nové dotace
přes MAS
jsou za dveřmi
Dokument Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 je základním sumářem
toho, co jsme na Hranicku vyhodnotili
jako problém a co jako náš rozvojový po
tenciál, jaké potřeby území má a jakými
aktivitami hodláme zajistit jeho rozvoj.
Strategii připravujeme už od roku 2013
a nyní se její tvorba dostala do závěrečné
několikaměsíční fáze.

pokračování na straně 5 ▸
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Rozhovor s novou předsedkyní
Mikroregionu Hranicko
◂ pokračování ze strany 1
Co je společnou myšlenkou mikroregionu a proč by měly být obce jeho
členem?
Cílem společného snažení je rozvoj re
gionu Hranicka, posílení, určení a roz
pracování aktivit mikroregionu za úče
lem realizace společných projektů a spolupráce v oblasti hospodářského a kul
turního života obcí. Každá i ta nejmenší
obec se může stát členem mikroregionu
a tím má možnost nasměřovat svůj eko
nomický rozvoj i v oblastech, ve kterých
samotná mnohdy nedosáhne vytýčené
ho cíle.

Máte nějaký cíl či sen, kterého byste chtěla s Mikroregionem Hranicko
dosáhnout za dobu vašeho předsednictví?
Mikroregion Hranicko je spoluzakla
datelem další fungující společnosti, a to
Hranické rozvojové agentury, a členem
MAS Hranicko. Přála bych si, aby spolu
práce těchto rozvojových organizací byla
ještě větším přínosem pro členské obce
Mikroregionu Hranicko, aby se vzájem
ně dokázaly doplňovat a spolupracovat
na ještě lepší úrovni. Mým cílem je pod
pořit a maximálně využit výzvy struktu
rálních a EU programů pro obce, které
budou vyhlášené v programovém období

2014–2020. Nebráním se navázat spolu
práci mikroregionu s našimi i s jinými
zahraničními mikroregiony.
Jak se cítíte jako žena ve vedení svazku s 22 obcemi?
Musela jsem si zvyknout jako žena ve
funkci starostky a budu si muset zvyk
nout i jako žena ve vedení svazku obcí.
Již od školních let jsem se pohybovala ve
společnosti, kde převažovali muži a kro
mě toho máme ve svazku pět žen – sta
rostek. Vím, že to nebude jednoduché
i z časových možností, ale byla mi dána
důvěra starostů, které si moc vážím, tak
snad to ustojím.

Hranická rozvojová agentura
a projekty ERASMUS+
◂ pokračování ze strany 1
Fyzická aktivita u dětí a mládeže celkově
upadá, nejvýraznější je to u dětí ve věku
12-16 let. Znatelný rozdíl je i genderově
podmíněný, obecně jsou děvčata a star
ší dívky méně aktivní a tolik nesportují
v porovnání se stejně starými chlapci.
Projekt bude hledat hlavní důvody to
hoto vývoje a snažit se najít nástroje na
překonání bariér, které dívky omezují
ve sportu (negativní zkušenosti ze ško
ly, chybějící sportovní vyžití a zařízení,
vhodné soutěže apod.). Z regionu Hra
nicka se projektu zúčastní oddíl atletiky
SK Hranice, Základní a mateřská škola
Struhlovsko a floorbalový klub Teiwaz.
Délka projektu je stnovena na 24 měsíců
s celkovým rozpočtem 523 700 eur.
Druhý mezinárodní projekt z programu
ERASMUS+ Sport, kde je úvodní schůzka
naplánována na 10.června ve španělské
Malaze, je zaměřena na outdoorové akti
vity. Projekt s názvem „Outdoor network
experience“ (Síť evropských outdooro
vých aktivit) si klade za cíl zřízení evrop
ské sítě zainteresovaných subjektů z růz
ných odvětví sportu a podobných aktivit,
popsaných v pokynech EU pro fyzické

aktivity (2008), především v oblasti ven
kovních a outdoorových volnočasových
aktivitách.
Hlavním cílem takové sítě je vyzdvižení
a propagace základní a strategické role,
kterou takové sporty a volnočasové ak
tivity sehrávají. Fyzické aktivity, zdraví
a pohoda jsou nedílnou součástí dopl
ňující a vylepšující díky outdoorovým
aktivitám a sportům sociokulturní růst
a vývoj. Vedoucím partnerem je město
Terni v Itálii. Mezi hlavní výstupy projek
tu bude podpora, propagace a implemen
tace politiky podporující fyzické aktivity
pro zlepšení zdraví a pohody doporučené
v pokynech EU pro fyzické aktivity, vy
tvoření evropské sítě mezisektorových
zainteresovaných subjektů na různy
́ch úrovních k propagaci outdoorových
sportovních aktivit, neorganizovaných
aktivit, venkovních aktivit, jejichž pro
vozování je velmi prospěšné pro všechny
obyvatele Evropy. Délka projektu je sta
novena na 24 měsíců při celkovém roz
počtu 499 400 eur.
Třetí mezinárodní projekt z programu
ERASMUS+ Evropa pro občany slučuje
10 partnerů z 8 zemí (Itálie, Francie, Čes
ká republika, Bosna a Hercegovina, Litva,

Setkání partnerů projektu EGPiS v Hranicích, návštěva sportovního centra NAPARIA

Slovinsko, Kypr, Makedonie). Jedná se
o projekt z okruhu Demokratická anga
žovanost a participace občanů, aktivita 2:
Síť měst. Cílem celého programu je pod
pora aktivního občanství a mezinárodní
spolupráce občanů, tolerance a jazykové
a kulturní rozmanitosti. Projekt s náz
vem „Creating a European network of
Bio-Districts to achieve a True Territorial
Renaissance“ („Vytvoření evropské sítě
Bio-distriktů k dosažení skutečné územ
ní renesance“) by měl být odstartován
úvodním setkáním v italském San Leo na
festivalu AlchimiAlchimie. Bio distrikt
– nový model rozvoje venkova šířící se
v Evropě je založený na ochraně zeměděl
ské krajiny, potravinové soběstačnosti,
zvýšení využití místních zdrojů a využí
vání alternativních zdrojů energie (ener
gie, voda, biologická rozmanitost, bio-ar
chitektura, recyklace odpadů, ochrana
půdy, kvalita života a práce), vše v soula
du s evropkými cíli „Evropa 2020“.
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Cyklodoprava je aktuální téma!
Začátkem června byl schválen Integro
vaný regionální operační program (IROP),
z něhož bude moct MAS Hranicko finan
covat mimo jiné oblasti také rozvoj bez
motorové dopravy v regionu. V rámci
příprav na čerpání dotačních prostředků
s námi prostřednictvím vzniku bakalář
ské práce spolupracovala Pavla Berglo
viecová ze Slezské univerzity v Opavě.
Zčásti se věnovala dotazníkovému šet
ření o možnostech rozvoje cyklistické do
pravy v našem regionu. Byly osloveny na
tři stovky cyklistů v terénu, polovinu
z nich tvořili lidé z Hranicka, ostatní po
cházeli z jiných koutů Česka (až na šest
Slováků) a u nás trávili jednodenní výlet
či vícedenní dovolenou. Z odpovědí vy
plynulo, že cyklodoprava je oblíbenou
venkovní aktivitou ať už sportovně nebo
relaxačně pojatou, je levná, ekologická
a pro někoho představuje celý životní
styl. Z převažujících negativních ohlasů
byla zmíněna sezónnost, častá nepřízeň
počasí, vysoké riziko úrazovosti a ne
možnost využití kola k přepravě na dlou
hé vzdálenosti při časové tísni. Jako nej
zajímavější zjištění jsme ohodnotili následující: „Z místních respondentů pouze 5
uvedlo, že kolo vůbec nevyužívá k dojíždění
do zaměstnání nebo do školy, ostatní s různou četností ano.“ A to je obdivuhodné!

Inspiraci pro tzv. samopůjčovny městských kol můžeme načerpat z norského Osla, kde je
jejich provoz plně financován z instalovaných reklam.
Těžištěm bakalářské práce bylo zmapo
vání 16 plánovaných nových cyklostezek
na Hranicku s celkovou délkou 48 km,
jejichž předpokládané náklady dosahují
zhruba 130 miliónů korun. Jejich přehled
najdete na webu www.regionhranicko.cz/
strategie v podsekci Cyklostezky.
Cyklistika nemá dosud v naší dopravě
přednost, podaří se nám tento stav v ná

Do práce na kole
jezdili i Hraničáci
Díky pátému ročníku soutěže Do práce na kole ožilo v květnu
25 českých a moravských měst. Tisíce lidí po celé republice tak
nejen podpořili svou kondici i týmového ducha, ale především
přispěli k lepší kvalitě života v místech, která se rozhodla připo
jit – a bylo jich opět víc.
Dlouhodobý vliv akce na životní prostředí a udržitelný rozvoj
ocenila kancelář Organizace spojených národů v České republi
ce, která nad celou soutěží převzala záštitu.
I v Hranicích lidé šlápli v květnu do pedálů a soutěžili o ceny
v kategoriích pravidelnost a výkonnost. Soutěž Do práce na kole
pořádá pražská iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s koordináto
ry z jednotlivých měst, který se pro letošek stala Hranická roz
vojová agentura.
Usednout za řídítka kola a užít si kouzlo z jízdy mohli všichni
zaměstnanci z Hranic. Zajistit si účast bylo velmi jednoduché:
stačilo s kolegy sestavit 2–5členný tým a zaregistrovat se do kon
ce dubna na stránce www.dopracenakole.net. V Hranicích se letos
zapojili pouze dva zaměstnavatelé – Město Hranice a Domov se
niorů. Ovšem o to s větším nadšením oba soutěžní týmy „hltali“
své kilometry na kole. Nejúspěšnějším „lapačem kilometrů“ byl
šéf městské policie Miroslav Mann se svými 568 km. V soutě
ži týmů pak vyhrálo město Hranice, které mělo průměrně 92%
jízd, což je celkem 149. Domov seniorů pak o něco méně 134 jízd.
Oběma týmům patří poděkování za to, že se do soutěže zapo
jili. Předání cen a vyhlášení všech výsledků proběhlo 9. 6. 2015
na Městském úřadě v Hranicích. Akce se kromě soutěžících zú
častnili zástupci města Hranice i Hranické rozvojové agentury.

sledujících letech změnit? Můžeme se
těšit například na pohodové cyklostezky
v úsecích Bělotín – Hranice, Ústí – Hrani
ce, Špičky – Hranice? Myslíte, že se Hra
nice dočkají (v zahraničí skvěle fungující
ho) systému samopůjčování kol třeba pro
snazší dopravu mezi centrem a vlako
vým, potažmo autobusovým nádražím?
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Obecní spolupráce pokračuje
Již od prosince 2013 je Mikroregion Hra
nicko smluvním partnerem v projektu s
názvem Podpora meziobecní spoluprá
ce. Jeho nositelem je Svaz měst a obcí
ČR. Zkvalitňování výkonu veřejné sprá
vy, finanční úspory a lepší poskytování
veřejných služeb, to jsou tři základní
cíle meziobecní spolupráce. Projekt řeší
zpracování pokročilých analýz vybra
ných oblastí, které obcím ukládá zákon:
předškolní výchova a základní vzdělává
ní, odpadové hospodářství a sociální in
frastruktura. Čtvrtým tématem, které si
již v loňském roce Mikroregion Hranicko
zvolil, byla zaměstnanost a podpora pod
nikání. Na konkrétních příkladech pak
můžeme ukázat, že vzájemná spolupráce
obcí přináší efekt. V březnu 2014 ode

vzdal realizační tým finální podobu tzv.
Souhrnného dokumentu. Strategický
dokument s více než 300 stranami při
náší skutečně podrobnou analýzu zmi
ňovaných oblastí v celém ORP Hranice
(region), problémové okruhy a návrhy na

Jednání o projektu probíhají po celé republice

jejich řešení a cíle. Sepsání tohoto doku
mentu bylo vlastně konečnou částí první
fáze projektu. Ten byl díky úspěšnému
vyjednávání Svazu u řídících orgánů Ev
ropského sociálního fondu prodloužen
o dalších 5 měsíců a práce tak mohou po
kračovat.
Nastává čas implementace navržených
řešení, česky řečeno naplnění cílů. Do
konce října letošního roku tak může Re
alizační tým pokračovat v dobře započaté
práci a svá zjištění také poskytovat třeba
při přípravě nové Strategie rozvoje regio
nu Hranicko.
Více informací o projektu najdete na
příklad na adrese www.obcesobe.cz nebo
napište na mikroregion@regionhranic
ko.cz či volejte 581 626 202.

Spolupráce
s Polskem
pokračuje
Projekt s názvem „Venkovská muzea
pod společnou střechou“ a s rozpočtem
přes 300 tis. EUR začal již v červenci 2014
a potrvá až do srpna letošního roku.
V průběhu 14 měsíců se v obci Kolono
wskie na polské straně a v obci Bělotín na
české budují dvě venkovská muzea. Obě
s expozicí zemědělské techniky, nástrojů
a informacemi o historii zemědělství
v daném regionu s porovnáním k part
nerskému regionu. Muzea budou vzá
jemně provázána, každé muzeum bude
věnováno jiné oblasti zemědělství. Pří
pravu obou expozic řídí expert na inter
pretaci místního dědictví a pracovní sku
piny polského a českého partnera. Slav
nostní otevření expozice v Bělotíně je
naplánováno na srpen 2015 a Kolonow
skie již na červenec tohoto roku.
Druhý projekt je podpořen z tzv. Fondu
mikroprojektů a už samotný název pro
jektu Děti dětem napovídá, že vše se bude
točit kolem dětí. Myšlenkou projektu je
propojení českých a polských dětí v prů
běhu dvou týdnů na letím pobytovém tá
boře. Týden stráví děti v Čechách a týden
v Polsku. Program obou táborů je zamě
řený na poznávání tradic a kultury obou
regionů, sociální integraci, prohloubení
si sportovních dovedností, environmen
tálních znalostí. Na české straně je do
projektu zapojen Dětský domov v Hrani
cích, který na tábor vyšle 20 dětí ve věku
od 5 do 17 let, na polské straně to jsou děti
z obce Kolonowskie ve věku 8–16 let. Pro
jekt bude ukončen již na konci července.

Invetarizace exponátů pro nové muzeum v Kolonowskie

Ukázka tradičních oděvů ve stávající části muzea v Kolonowskie
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Nové dotace přes MAS
jsou za dveřmi
◂ pokračování ze strany 1

Alokace v milionech Kč

Aktuálně už totiž známe konkrétní pod
porované aktivity dotačních programů
a tak víme, kde se naše strategie s touto
„nabídkou“ potkala a jaký obsah mají mít
projekty, chtějí-li získat podporu z fondů
Evropské unie. Zůstalo i nemálo oblastí
(např. veřejná prostranství, kulturní sály,
obnova památek, místní komunikace
ad.), které už najisto takovouto podporu
nezískají a budeme je tak řešit s pomocí
národních či krajských dotací nebo zcela
za vlastní prostředky.
Připravené (alokované) finanční pro
středky dotačních programů pak musí
me rozdělit ještě na dvě různé hromádky.
Na tu obrovskou, která je určena na indi
viduální projekty žadatelů napříč celou
republikou a na tu výrazně menší, kte
rou ovšem díky existenci MAS a kvalitní
místní strategii budeme mít vyhrazenou
pouze a jen pro region Hranicko a místní
žadatele. Na Hranicku tak rozdělíme mi
nimálně 88 miliónů korun během násle
dujících pěti let ve 3 vlastních dotačních
programech:

IROP = Integrovaný regionální operační program
OP Z = Operační program Zaměstnanost
PRV = Program rozvoje venkova

Už popáté se proto na přelomu května a
června sešly tři pracovní skupiny, které
strategii pomáhají vytvořit. Věnovaly se
především situaci v IROP a PRV, aktivity
v OP Zaměstnanost budou předmětem
dalších setkání. Účastníci srovnali aktivi
ty naší strategie s odpovídajícími oblast
mi dotační podpory. Rozhodovali, které
z nich jsou pro nás prioritní, které méně a
které třeba přes MAS vůbec není vhodné
řešit. Smyslem strategie totiž není rozdě
lit alokaci úplně na všechny oblasti po
troškách, ale koncentrovat podporu do
výběru těch nejproblémovějších oblastí.
Selekcí tak vznikl soupis podporovaných
oblastí v IROP a PRV, jež chceme v regio
nu zafinancovat a do kterých si také mů
žeme včlenit oproti celostátní verzi něk
teré vlastní specifické podmínky, omezení či výběrová kritéria reagující na místní
odlišnosti a priority.
Následoval pokus všech 3 pracovních
skupin nezávisle na sobě rozdělit celko

vou alokaci pro Hranicko mezi zvolená
témata. V MAS-IROP programu vykrys
talizovaly 3 zásadní témata: dopravní
bezpečnost, sociální oblast a vybavenost
škol. Každá pracovní skupina přiroze
ně hájila tu oblast, která je jim nejbližší,
uvědomovala si ale potřebnost podpory
i v dalších oblastech, proto si vzájemně
„přiznaly“ část financí v objemu 32 mil.
Kč, o kterých by tak už nemělo být dále
debatováno. Naopak diskutovat se bude
o rozdělení zbylých 15 mil. Kč, o kterých
shoda nepadla. V programu PRV se pak
vůči sobě musí skloubit dosti odlišné
požadavky zemědělců s návrhy v oblasti
životního prostředí na lesní cesty a stav
bu retenčních nádrží v lesích. Otázkou je
pak osud těch aktivit, které sice pracov
ní skupiny označily jako potřebné, ale
nakonec jim přisoudily tak malou alo
kaci, že se příliš nevyplatí vytvářet kvůli

tomu celou budoucí Fichi s podmínkami
a preferenčními kritérii. Vždyť žadate
lům u všech nevybraných aktivit zůstává
možnost žádat napřímo v rámci indivi
duálních projektů.
K dořešení nastavení dotačních progra
mů poslouží 3. veřejné projednání strate
gie, kde se k návrhům budou moci vyjád
řit další aktéři z území a široká veřejnost.
Poté co nalezneme shodu, můžeme po
kračovat v přípravě dotačních programů
tak, abychom první výzvy mohli vypsat
ze začátku roku 2016.
Příprava Strategie rozvoje regionu Hra
nicko 2014–2020 probíhá za finanční
podpory Olomouckého kraje.

Návrh aktivit IROP pro dotační program MAS-IROP

Návrh alokací v mil. Kč

Cyklodoprava (cyklostezky, cyklopruhy, úschovny kol)

7,6

Bezpečnost (bezbariérovost chodníků, zastávek, ad.)

1,5

Terminály (parkoviště, úschovny kol u hromadné dopravy)

2,0

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

2,4

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center

1,4

Sociální bydlení

4,5

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

1,4

Předškolní vzdělávání (navýšení kapacit)

5,0

Základní vzdělávání (vybavenost učeben)

6,2

11,3

32

9,5

11,2

DOSUD NEROZDĚLENÁ ALOKACE

15

Návrh aktivit PRV pro dotační program MAS-PRV

pohled
PS Ekon.
rozvoj

Investice do zemědělských podniků (pokračování Fiche č.1)

6,3

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
(pokr. Fiche č.2)

3,0

Investice do nezemědělských činností (pokračování Fiche
č.9, podpora drobného podnikání, žadatelem jen nezeměděl
ský podnikatel)

3,2

Podpora agroturistiky (penziony, sportoviště, pokračování
Fiche č.7, žadatelem i nezemědělský podnikatel)

1,6

Vývoj nových produktů, postupů a technologií v zem.
prvovýrobě (spolupráce s výzkumným subjektem)

0,5

Vývoj nových produktů, postupů a technologií při zpracování zem. produktů a jejich uvádění na trh (spolupráce s
výzkumným subjektem)

0,8

Spolupráce účastníků krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů (prodejny ze dvora, bedýnkování, místní trhy)

1,2

Lesnická infrastruktura (lesní cesty, pokračování Fiche č.3)
Zavádění preventivních opatření v lesích (retenční nádrže,
hrazení bystřin)

po
hled
PS Živ.
prost.

4,5
17,5

5,5
1,0

cel
kem
mil.
Kč

7,5
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Pro úplnost ještě dodejme tabulku a zdůvodnění nevybraných oblastí
z IROP a PRV:
Cíle a aktivity nezařazené do SCLLD
Telematika

obsahově se hodí spíše pro větší města, aktivita pro
Hranicko není prioritou

Nízkoemisní vozidla a plnící stanice

aktivita je perspektivní, ale finančně velice náročná

Deinstitucionalizace sociálních
služeb
Podpora infrastruktury pro zájmové a
neformální vzdělávání mládeže

aktivita je potřebná, ale v regionu je potenciál na 1-3
projekty, tvorba fiche = neefektivní
důraz kladen na infrastrukturu ZŠ, bude využívána
i pro tuto aktivitu
důraz kladen na infrastrukturu ZŠ, bude využívána
i pro tuto aktivitu
zřizovatelem SŠ jsou kraje, důraz kladen na infra
strukturu ZŠ
podporováno v jiných dotačních programech, složi
té rozhodování o výběru vhodných projektů
není prioritní téma pro SCLLD, řešeno individuál
ními projekty

Celoživotní vzdělávání
Střední a vyšší odborné vzdělávání
Pořízení územních plánů
Vzdělávací akce, Informační akce

Investice do nezemědělských činností
není identifikován zájem ze strany zemědělců
(pro zemědělce)
Investice na podporu energie z obno není v souladu s cíli a aktivitami SCLLD regionu
vitelných zdrojů (bioplynové stanice) Hranicko
Obnova lesních porostů po kalamitách nepravidelný výskyt, nevhodné řešit skrz SCLLD
Odstraňování škod způsobených
povodněmi (v lesích)
Investice do ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin (oplocenky)

nepravidelný výskyt, proto nevhodné řešit skrz
SCLLD

Neproduktivní investice v lesích

neidentifikace potenciálních projektů

Přeměna porostů náhradních dřevin

příliš úzké opatření, nevhodné řešit skrz SCLLD

Technika a technologie pro lesní
hospodářství
Technické vybavení dřevozpracují
cích provozoven

není v souladu s cíli a aktivitami SCLLD regionu
Hranicko

Sdílení zařízení a zdrojů

není v souladu s cíli a aktivitami SCLLD regionu

Spolupráce při zajišťování biomasy
pro výrobu energie a v průmyslových
procesech

není v souladu s cíli a aktivitami SCLLD regionu
Hranicko

příliš úzké opatření, nevhodné řešit skrz SCLLD

příliš úzké opatření, nevhodné řešit skrz SCLLD
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Dotace pro nové
podnikatele
Začínající podnikatelé do 10 zaměstnanců a s historií
ne delší než 3 roky mohou získat dotace až 225 tisíc
korun. Právě těm je určená jedna z prvních výzev Ope
račního programu Podnikání a inovace pro konkuren
ceschopnost (OPPIK) v dotačním období 2014 až 2020.
Účelem je rozvoj začínajících podnikatelů nejen na
Hranicku, ale v celé ČR. Program je financovaný z Ev
ropské unie.
Právě pro začínající podnikatele může být finanční
dotace ve výši až 45 % z celkových výdajů velkou po
mocí. Rozpočet projektu nesmí přesáhnout 500 tisíc
korun bez DPH.
Pokud si například někdo bude chtít zařídit autodíl
nu, truhlářskou dílnu a bude potřebovat strojní vyba
vení, má šanci a může žádat o dotaci v této výzvě.
Malopodnikatelé si tak mohou zažádat o dotaci na
dlouhodobě hmotný majetek jako jsou stroje, zařízení
včetně nezbytného softwaru, který je obsluhuje nebo
moderní komunikační a informační technologie, po
kud se ovšem vztahují k předmětu dané podpory.
Zažádat si lidé mohou ale také na nehmotný maje
tek, pod kterým si lze představit například patentové
licence.
Bližší informace jsou na webových stránkách řídí
cího orgánu programu, agentury CzechInvest, ale
zájemci se mohou obrátit na Hranickou rozvojovou
agenturu (telefon 733 137 754, e-mail: skrobankova@
hranickarozvojova.cz).

Muzea na Hranicku lákají na letní soutěž
Aktivní obyvatelé Hranicka si mohou
zpestřit léto účastí v letní hře, kterou vy
hlásila MAS Hranicko spolu s 11 muzejní
mi expozicemi v regionu. Jejím cílem je
nalákat k návštěvě muzeí místní obyvate
le a jejich rodiny, kteří často netuší, jaké
zajímavosti k vidění nabízí vesnice vzdá
lená pár kilometrů. Zahrát si ale mohou

i turisté. Hráči si vyzvednou hrací list
v Turistickém informačním centru (TIC)
v hranickém zámku. V každém navští
veném muzeu pak do něj obdrží razítko.
Na nich jsou různá písmena, která dohro
mady tvoří tajenku. Ač je expozic celkem
11, pro zařazení do slosování postačí jen 7
razítek, zbylá písmena pak lze uhádnout

z nápovědy na hracím listu. Zapojena
jsou muzea v Bělotíně, Býškovicích, Hor
ním Újezdu, Hranicích, na Potštátě, ve
Skaličce, Stříteži nad Ludinou, Všecho
vicích a v Hustopečích nad Bečvou, kde
k lapidáriu a historické řeznické prodej
ně přibude v červenci i Hudební a filmo
vé muzeum.
List s vyluštěnou tajenkou a obtisky
razítek účastníci odevzdají zpět v TIC,
kde za to rovnou dostanou drobný upo
mínkový předmět jako klíčenky, reflexní
pásky, hrníčky nebo pastelky. V říjnu pak
dojde ke slosování všech účastníků a tři
výherci se budou těšit z hodnotných cen
jako jsou knihy, dárkové balíčky či sada
sklenic. Pracovnice informačního centra
také rády upřesní, kde přesně venkovská
muzea leží a jaká je jejich otevírací doba.
Větším skupinkám doporučujeme telefo
nickou objednávku. Doufáme, že touto
hrou zaujmeme obyvatele a oni se v na
šich muzeích dozvědí zábavnou formou
více o vlastní historii regionu. Máme tu
válečné hrdiny, slavné architekty, pozo
ruhodnou sbírku kamenů či pohnutou
historii Sudet.
Další informace o muzeích a letní sou
těži hledejte na webových stránkách:
www.regionhranicko.cz/muzea
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MAS prochází obdobím změn
Po novém názvu a logu z podzimu 2014
pokračuje MAS Hranicko v přípravách na
nové programovací období EU (viz člá
nek). V lednu 2015 si zvolila nové složení
orgánů, které vidíte v tabulkách, starono
vým předsedou se stal Vojtěch Skácel.
V květnu pak MAS podala Žádost o sta
ndardizaci, která je nezbytnou podmín
kou, abychom mohli pro Hranicko zís
kat desítky milionů korun dotací. Také
si zvykáme na nové názvosloví. Místo
zkratky LEADER se nyní používá zkratka
CLLD, která je anglickým překladem sou
sloví Komunitně vedený místní rozvoj.
Naše Strategie rozvoje regionu Hranic
ko pro období 2014–2020 se pak ofici
álně nazývá Strategií komunitně vede
ného místního rozvoje pro území MAS
Hranicko se zkratkou SCLLD. Manažer
MAS František Kopecký je od ledna 2015
předsedou Krajského sdružení MAS Olo
mouckého kraje a od března 2015 členem
celorepublikového Výboru Národní sítě
MAS České republiky.
V neposlední řadě se kancelář MAS
stěhuje do nových prostor na adrese Tř.
1. máje 328, ale nemusíte nás složitě hle
dat, posunujeme se pouze o 1 budovu a to
do bývalé Kunzovy vily.
Poznámka:
Výběrová komise v současné době nevykonává svou činnost, ta bude zahájena spolu
s rozjezdem dotačních titulů MAS Hranicko.

Složení Výboru MAS od 20. 1. 2015:
název /jméno člena MAS Hranicko

obec působnosti

zástupce v MAS

Mikroregion Hranicko

Hranice

Tomášová, Marcela

Obec Skalička

Skalička

Kočnarová, Petra

TJ Střítež nad Ludinou

Střítež n. L.

Černá, Jana

Sbor dobrovolných hasičů Horní
Újezd

Horní Újezd

Veličková, Alena

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran

Rouské

Krbálková, Pavla

Zemědělské družstvo Partutovice

Partutovice

Maršálek, František

Skácel Vojtěch

Rakov

Skácel, Vojtěch

Obec Ústí

Ústí

Vykopal, Libor

Ski klub Hranice, o.s.

Potštát

Konečný, Filip

Obec Střítež nad Ludinou

Střítež n. L.

Pajdla, Petr

Obec Partutovice

Partutovice

Šindler, Jaroslav

Sargánek & Skácel, spol. s r.o.

Hranice

Sargánek Robert

OS Centrum aktivního odpočinku
Jezdecká společnost JUKO

Rouské

Juráňová, Ludmila

Složení Kontrolní komise od 20. 1. 2015:
název organizace/jméno člena MAS
Hranicko

obec působnosti

zástupce v MAS

Lázně Teplice nad Bečvou

Teplice n.B

Růžička, Zdeněk

Městys Hustopeče nad Bečvou

Hustopeče n. B.

Vomáčka, Václav

Tělocvičná jednota SOKOL Hranice

Hranice

Kubešová, Vladimíra

Obec Rouské

Rouské

Stržínková, Miluše

Tělovýchovná jednota Sokol Horní
Újezd

Horní Újezd

Tomeček, Eduard

Úspěšných žadatelů je letos osmnáct
Letošní 8. ročník Grantového programu
regionu Hranicko podpoří rekordně 18
sportovních, kulturních a vzdělávacích
akcí v celém regionu Hranicko. Příspě
vek v max. výši 15 tis. Kč obdrží žadatelé
na akce tradiční, ale i nové, které si své
příznivce budou teprve hledat, některé
z akcí jsou místního významu, jiné regi
onální či nadregionální i s mezinárodní
účastí. Tím, že nechceme podporovat jen
jedny a ty samé akce a žadatele, dochází
v jednotlivých letech k obměnám nejen
akcí, ale i žadatelů z regionu.
Těší nás nadšení místních lidí, spolků,
kteří se do organizací různých akcí pouš
tějí – dámské spolky, sbory dobrovolných
hasičů, tělovýchovné jednoty, základní
školy či sportovní kluby a další. Proti mi
nulému roku došlo k navýšení rozdělo
vané částky o dalších 25 tis. Kč, a to díky
novému partneru, který se do programu
zapojil.
V letošním ročníku rozdělíme rekord
ních 219 tis. Kč. Přejeme všem organi

Popisek

zátorům, aby se jim jejich akce podařily,
vyšlo počasí a měli bohatou návštěvnost.
Finanční podpora akcí by nebyla možná
bez přispění významných firem z hranic
kého regionu, mezi které patří: Cement
Hranice, a.s., CS STEEL, a.s., DEMSTAV

group s.r.o., Hranická rozvojová agentu
ra, z.s., KUNST spol. s.r.o., SSI Schäfer
s.r.o., TONDACH Česká republika s.r.o.,
Váhala a spol. s r.o., ti všichni pod hla
vičkou nositele programu Mikroregionu
Hranicko.
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Den s regionem Hranicko 2015
– navzdory nevlídnému počasí
Navzdory nevlídnému počasí se v so
botu 23. 5. uskutečnila na radíkovském
golfovém hřišti akce „Den s regionem
Hranicko“. Hranické rozvojové organi
zace ve spolupráci s Golf Clubem Radí
kov přichystaly pro návštěvníky bohatý
sportovně-kulturní program, který však
musel být pořadateli nakonec omezen.
Velmi silný a studený vítr neumožnil po
stavit velkokapacitní stav, zrušena mu
sela být některá vystoupení a čekalo se,
zda a kolik odvážlivců se objeví. Úderem
deváté hodiny se na místo začali sjíždět
první návštěvníci, na které už byli při
praveni členové golfového klubu, kteří
jsou již na místní občas drsné podmín
ky adaptováni. Nově příchozí se ihned

Novým golfovým dovednostem se učily i děti

chopili nachystaných holí a míčků a pod
odborným vedením instruktorů se uči
li, jak poslat malý bílý míček kupředu.
Mezi, nad počátečním očekáváním
vyšším, počtem účastněných se ukáza
lo několik skutečně talentovaných gol
fistů, kteří poměřili síly v jednotlivých
soutěžích. K vidění byl miniturnaj na
dvě jamky, v soutěži v přesnosti odpalů
na cíl se v dětské kategorii na stupních
vítězů umístili dva mladí návštěvní
ci z Polska a Turecka, poslední soutěž
porovnávala přesnost jednotlivců při
„puttování“ (doťukávání míčku do jamky.
Celá akce byla obohacena reproduko
vaným hudebním doprovodem a vy
stoupením Evžena Blechy se svojí kra

sojízdou na koni. Zájemci si následně
mohli vyzkoušet pohled z koňského
sedla, zejména děti ocenily možnost
půjčení koloběžek a mlsné jazýčky vzaly
útokem výrobky držitelů značky „MO
RAVSKÁ BRÁNa regionální produkt®“.
Posezením v teple u krbu, bohatým ob
čerstvením a příjemnou obsluhou zase
lákala v občasných intervalech všech
ny návštěvníky akce místní klubovna.
Celá akce se, ač v kratším a chudším
provedení, podařila a to také zásluhou
členů golfového klubu, kteří se ochot
ně ve svém volném čase přišli věnovat
možným budoucím golfistkám a golfis
tům a touto cestou jim všem děkujeme!
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