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Otevření Cyklostezky Bečva v roce 2016

Aktuální
Blíží se rozběh
Cyklostezka
grantový program nových dotačních Bečva
regionu Hranicko programů MAS
v roce 2016
Letošní již 9. ročník Grantového programu
regionu Hranicko podpoří 18 sportovních,
kulturních a vzdělávacích akcí v celém regionu Hranicko. Příspěvek v max. výši 15 tis. Kč
obdrží pořadatelé na akce tradiční, ale i no
vé, které si své příznivce budou teprve hledat. Některé z akcí jsou místního významu,
jiné regionální či nadregionální nebo dokonce s mezinárodní účastí. Pravidla Grantového programu jsou nastavena tak, aby docházelo k obměně podpořených akcí. Nechceme
podporovat jen jedny a ty samé organizátory, chceme dát prostor novým nápadům, novým akcím, novým žadatelům. A letos je těch
nových skutečně hodně.
Těší nás nadšení místních lidí, spolků, kteří
se do organizací různých akcí pouštějí –
dámské spolky, sbory dobrovolných hasičů,
tělovýchovné jednoty, základní či střední
školy nebo sportovní kluby. Velmi záslužná je
volnočasová práce s dětmi a mládeží.

MAS Hranicko v letošním roce uzavře několikaletou přípravu na distribuci dalšího balíku
evropských dotačních peněz v regionu Hranicko. Aktivity předešlého Programu LEA
DER „Měníme Hranicko“ skončily v roce
2014, celkově se díky němu zrealizovalo 81
projektů s celkovou dotací více než 43 milionů korun. Aktuálně MAS Hranicko připravila
rozvojovou „Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje“, pro níž se všeobecně používá zkratka SCLLD z anglického Strategy of
Community-led Local Development. Téměř
třísetstránkový dokument předložila 29. 2.
2016 Ministerstvu pro místní rozvoj resp. Řídícímu orgánu IROP ke schválení a aktuálně
opravuje dílčí nedostatky na základě přezkumu hodnotitelů. Schválení MAS očekává během léta tak, aby na podzim 2016 vyhlásila
první Výzvy k předkládání žádostí o dotaci
koncových příjemců z regionu Hranicko.

Konec dubna každoročně patří zahájení sezóny na Cyklostezce Bečva. Ani letos tomu
nebylo jinak. Z různých míst na cyklostezce
vyrazili na společnou vyjížďku cyklisté, koloběžkáři a in-line bruslaři, aby tak symbolicky zahájili novou cyklistickou sezónu roku
2016. Pro hranické cyklisty bylo startovacím
bodem parkoviště u stadionu SK Hranice,
kde se o půl desáté ráno sešly asi dvě desítky nadšenců. Každý byl obdarován reflexní
samolepkou s logem Cyklostezky Bečva
a všichni společně se vydali do Oseka nad
Bečvou na místo zvané Jadran. V houfu cyklistů jsme mohli najít i vrcholné představitele
města Hranice a okolních obcí, což pořadatele vždycky potěší – páni starostové Jiří
Kudláček a Eduard Kavala z Bělotína s námi
svižným tempem dojeli až na místo určení.
Doprovodný program zajistil stánek BESIPu,
Městské policie z Přerova a informační stánek, kde pro děti nafukovali balónky.

pokračování na straně 4 →

pokračování na straně 2 →

pokračování na straně 5 →
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Blíží se rozběh nových dotačních programů MAS
← pokračování ze strany 1
Komplexní dokument, na němž MAS Hranicko pracovala spolu s Mikroregionem
Hranicko, Mikroregionem Záhoran, městem
Hranice a Hranickou rozvojovou agenturou od roku 2012, má 3 podstatné pasáže.
Analytická část velmi podrobně rozebrala
stav nejrůznějších oblastí života v regionu a
srovnáním s okolními regiony, krajským či
celostátním průměrem pomohla definovat
silná, ale i slabá místa Hranicka a jeho rozvoje. Ve strategické části jsme si vytyčili 6
základních priorit, na které se soustředíme
v aktuálním období 2015-2020 (s přesahem
do roku 2022), každou prioritu jsme rozpracovali do sady cílů, opatření a aktivit, které by
měl region vzít za své a společně na nich pracovat. Tyto strategické plány nejsou přímou
kopií nabídky dotačních programů. Mnohé
oblasti je možno rozvíjet a řešit i bez dotační podpory, velká část potřeb venkova pak
vůbec nenachází svou paralelu v dotacemi
podporovaných oblastech, a proto se musíme spolehnout na národní podporu či vlastní
rozpočty obcí a podnikatelů.
Třetí Implementační část si pak ze všech
výše vzpomenutých opatření a aktivit vybírá
už jen ty, které MAS bude moci přímo podpořit finanční injekcí v rámci 3 vlastních dotačních programů. Oproti minulému období, kdy
jsme vycházeli pouze z Programu rozvoje
venkova (nově pod zkratkou MAS-PRV), se

náš záběr rozšiřuje o Operační program Zaměstnanost (MAS-OPZ) a Integrovaný regionální operační program (MAS-IROP). Zhruba
dvojnásobně narůstá i objem prostředků,
které MAS na Hranicku do roku 2020 rozdělí,
částka činí víc než 83 milionů Kč.
MAS Hranicko v minulých měsících po pro
jednání s pracovními skupinami, veřejností
i samotnou členskou základnou, vybrala
z nabídky operačních programů konkrétní
podporované oblasti (Fiche), nastavila jejich
finanční alokace a harmonogram vyhlašování výzev, stanovila oprávněné žadatele, výčet
podporovaných aktivit, principy výběrových
kritérií či max. rozpočty projektů. Potenciální žadatelé tak mají už nyní k dispozici velmi
konkrétní sadu podmínek a zacílení jednotlivých Fichí, jejichž celkový počet se zastavil
na čísle 15 (viz stručný přehled v tabulce).
MAS Hranicko tak v následujících letech vyhlásí každý rok 1 až 3 výzvy vždy pro vybranou
sadu Fichí, o kterých budou žadatelé včas informováni našimi obvyklými komunikačními
kanály. Letos na podzim a na přelomu roku to
bude prvních 8 Fichí v celkovém objemu více
než 16 milionů Kč přidělených dotací. Tabulka
finančního plánu představuje celkový plán
čerpání dotací, samozřejmě se bude vyvíjet
dle budoucího zájmu žadatelů a dostatku
projektových záměrů.

Nejdůležitějším úkolem v následujících
měsících je pro MAS i samotné potenciální
žadatele vzájemná informovanost. Na webu
www.regionhranicko.cz/sclld jsou zveřejněny sumáře Fichí za jednotlivé dotační programy, v nichž zájemci naleznou už nyní velmi podrobné podmínky a limity pro přípravu
svých projektových záměrů. MAS Hranicko
naopak potřebuje znát konkrétní chystané
projekty v území, aby mohla osobními konzultacemi již v začátcích žadatele nasměrovat k úspěšnému podání žádostí o dotaci
hned v první podzimní výzvě. Proto opakovaně vyzýváme potenciální žadatele, aby nám
své záměry sdělili buď formou vyplnění jednoduchého on-line formuláře na odkazu
www.regionhranicko.cz/projektove-namety
nebo se ozvali Vedoucímu manažerovi pro
realizaci SCLLD Mgr. Františku Kopeckému
na emailu f.kopecky@regiohranicko.cz nebo
tel. 773583020. MAS z dřívější zkušenosti ví,
že začít se zajímat o možnost čerpání té které dotace až v momentě vyhlášení výzvy, je
především u projektů vyžadující různá povolení stavebního úřadu většinou pozdě. Štěstí
přeje připraveným, milerádi Vám budeme
jakkoliv nápomocni, úspěšné vyčerpání dotací pro Hranicko je naším společným cílem.

Na Hranicku stále probíhají tři mezinárodní projekty
Tři mezinárodní projekty zaměstnávají Hranickou rozvojovou agenturu už od poloviny
roku 2015. Dva projekty zaměřené na sport a
jeden na regionální produkty, všechny podpořené z programů přímo napojených na
Evropskou komisi – Erasmus + Sport a Evropa pro občany. Projekt s názvem E-ONE (European Outdoor Network Experience) už
spěje do svého závěru. Proběhla tři společná
setkání projektových partnerů a jako podporu venkovních sportů jsme v Hranicích uspořádali velkou akci s názvem Pokoř své Hranice (více na straně 6).
Setkání v Terni v Itálii v září 2015, kde se
konaly tzv. E-ONE day se zúčastnilo 17 zástupců našeho regionu – představitelé města
Hranice, sportovní trenéři, učitelé ad.
Projekt nám přinesl nejen mnoho zkušeností a kontaktů, ale také nápadů a impulzů,
jak podnítit v lidech větší zájem o venkovní
sportovní aktivity. Projekt byl zakončen podpisem Partnerské dohody o další spolupráci
a tak můžeme nadále využívat zkušenosti
partnerů z Portugalska, Dánska, Finska, Španělska, Bulharska a Itálie.
Druhý ze „sportovních“ projektů s názvem
EGPiS (Encouraging Girls’ Participation in
Sport) je zhruba za polovinou své realizace.

Jak už anglický název napovídá, projekt si
klade za cíl větší zapojení dívek do sportovních aktivit. Cílovou skupinou nejsou pouze
dívky ve věku 13 – 17 let, ale také trenéři, učitelé tělocviku, rodiče a všichni, kteří mohou
dívky v tomto věku nějakým způsobem ovlivňovat, působit na ně a ke sportování je přivést a zaujmout je. Od dubna 2016 probíhá ve
4 partnerských zemích tak zvaný pilotní projekt. Osmiměsíční „zkouška“, zda výsledky
studií, dotazníků, pracovních skupin a navržené metodiky mohou děvčata více motivovat ke sportovní účasti. V Hranicích se do
projektu zapojily tyto subjekty: DDM Hranice,
SK Hranice oddíl atletiky, ZŠ 1. máje, SPŠ Hranice, SZŠ Hranice, Studio Phoenix. Celkový
počet zapojených dívek byl v dubnu asi 80.
Koncem dubna 2016 jsme pro hranická
děvčata zorganizovali zajímavou besedu
s paní Margit Slimákovou, specialistkou na

prevenci a zdravou výživu. V poutavé hodinové besedě debatovala s dívkami o zdravém
životním stylu, prospěšnosti pohybu a způsobu stravování. Besedu navštívilo přes 300
dívek základních a středních škol z Hranic.
Třetí projekt zaměřený na regionální a
místní produkci bude zakončený účastí
všech partnerů na Farmářském trhu regionu Hranicko v říjnu 2016. Doposud jsme se
zúčastnili zahajovacího setkání v italském
San Leo, Bio-festivalu v malebném městečku
Die ve Francii a na konci května místních
slavností v Petrosinu na Sicílii. Projekt s názvem CENTRE je orientován na propagaci bio
potravin, návratu k tradičnímu pěstování surovin, soužití s přírodou.
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MAS Hranicko - stručný přehled SCLLD
Dotační
program

název Fiche

oprávnění žadatelé

Přestupní
terminály
a bezpečnost
dopravy

obce a jimi zřízované organizace,
mikroregiony

míra
dotace

MAS-IROP

spolky, obce a jimi zřizované organizace, mikroregiony, církve a jimi
zřizované organizace
95%

do 4 mil. Kč

4 580 359

do 2 mil. Kč

1 561 827

Sociální bydlení

spolky, obce, církve a jimi zřizované
organizace

Sociální
podniky –
infrastruktura

OSVČ, malé podniky, obce a jimi
zřízované organizace, mikroregiony, spolky, církve a jimi zřízované
organizace

do 1,5 mil. Kč

Předškolní
a základní
vzdělávání

zařízení péče o děti do 3 let, školy,
obce a jimi zřizované organizace,
spolky, církve a jimi zřizované
organizace

do 2,5 mil. Kč

1 787 091

Sociální služby
– neinvestiční
podpora

spolky, školy

100%

mikroregiony, obce a jimi zřizované
organizace, soukromé školy

95%

do 2 mil. Kč

2 287 015

sociální podniky, vzdělávací a poradenské instituce

85%

spolky, školy, MAS

100%

mikroregiony, obce a jimi zřizované
organizace, soukromé školy

95%

sociální podniky, vzdělávací a poradenské instituce, OSVČ, obchodní
korporace

85%

Sociální
podniky
– neinvestiční
podpora

obce a jimi zřizované organizace,
mikroregiony

95%

vzdělávací a poradenské instituce,
OSVČ, obchodní korporace

85%

Prorodinná
opatření

spolky, školy

100%

mikroregiony, obce a jimi zřizované
organizace, soukromé školy

95%

vzdělávací a poradenské instituce,
OSVČ, obchodní korporace

85%

Zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt s předmětem činnosti
poskytovat práce, výkony,
služby v zemědělské prvovýrobě

Podpora
zaměstnanosti

MAS-OPZ

alokace
2017 v Kč

Celkem za
2016-20 v Kč

1 922 249

6 407 497

6 412 503

18 321 436
3 904 568

do 2 mil. Kč

4 305 037

1 301 523

1 301 523

3 574 182

11 913 939

5 717 538

do 1 mil. Kč
(do 3 mil. Kč
při podpoře
vytváření nových
pracovních míst)

2 888 861

6 419 692

do 2,8 mil. Kč

2 106 462

2 106 462

do 1,5 mil. Kč

1 354 154

2 708 308

50–70%

do 1,75 mil. Kč

1 813 453

7 253 811

Zemědělské
Zemědělský podnikatel,
a potravinářské
výrobce potravin či krmiv
produkty

45–50%

do 1,75 mil. Kč

1 763 079

3 526 158

Drobné
podnikání

45%

do 1,75 mil. Kč

1 108 221

4 432 884

45%

do 1,5 mil. Kč

2 014 947

2 014 947

uskupení min. 2 subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin,
spolek, obec, mikroregion), z toho
alespoň 1 zemědělec

45–50%

do 1,75 mil. Kč

957 100

1 914 200

žadatelem je pouze MAS

90%

do 2 mil. Kč

456 500

913 000

21 634 327

83 161 000

Rozvoj
zemědělských
podniků

MAS-PRV

alokace
2016 v Kč

do 750.000,- Kč

Cyklodoprava
Sociální služby
a komunitní
centra –
infrastruktura

doporučený
rozpočet

Podnikání
v cestovním
ruchu
Krátké
dodavatelské
řetězce
Projekty
spolupráce
MAS

podnikající fyzické a právnické
osoby vč. zemědělců
do 50 zaměstnanců a obratu 10 mil.
EUR

celkem Kč

16 255 199
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Aktuální grantový program regionu Hranicko
← pokračování ze strany 1
Většina zapojených lidí dělá tuto činnost ve
svém volném čase bez nároku na odměnu.
Je to prostě jejich koníčkem a zábavou.
Finanční podpora akcí by nebyla možná
bez přispění významných firem z hranického
regionu, mezi které patří: Cement Hranice,
a.s., CS STEEL, a.s., DEMSTAV group s.r.o.,
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 hlavičkou nositele programu Mikroregionu Hranicko. Mediálním
partnerem je potom Hranický deník. V letošním ročníku rozdělíme krásných 195.000,Kč. Přejeme všem organizátorům, aby se jim
jejich akce podařily, vyšlo počasí a měli bohatou návštěvnost. Pokud Vás zaujme některá
z akcí, neváhejte se přijít podívat.

Klokočské srandobraní, 2015

Pálení čarodějnic Střítež nad Ludinou, 2015

PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI GRANTOVÉHO PROGRAMU REGIONU HRANICKO 2016
Pořadí

Žadatel

Název akce

příspěvek Termín akce

1

TJ Sokol Skalička

Memoriál Ing. Josefa Vozáka - šachový turnaj
družstev, 13. ročník

15 000

14.05.2016

2

TJ Tatran Všechovice

Tatran cup 2016

15 000

18.06.2016

3

Římskokatolická farnost Všechovice Zábavou k poznání

15 000

15.07.2016

4

ZŠ Hustopeče n. B.

Zimní bušlatonské hry

15 000

leden/únor 2017

5

KRPŠ Skalička

Závody „Dračích lodí“ na přehradě Skalička

15 000

27.08.2016

6

ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko

OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů

15 000

19.4.2016, 7.6.2016

7

SDH Všechovice

Oslavy 125. výročí založení SDH ve Všechovicích

15 000

02.07.2016

8

SDH Střítež n. L.

Soutěž v hasičském sportu ve Stříteži n. L.

15 000

30.7.2016 a 10.9.2016

9

ZŠ a MŠ Drahotuše

Masopustní rej

7 000

01.02.2017

10

SDH Valšovice

O putovní stříbrnou proudnici

15 000

31.07.2016

11

Střední průmyslová škola Hranice

Vánoční dílny

10 000

listopad/prosinec 2016

12

ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Vánoční jarmark na ZŠ a MŠ Šromotovo

5 000

02.12.2016

13

SDH Vysoká

Mezinárodní turnaj obcí s názvem Vysoká (Wysoka) 15 000
v kopané

06.08.2016

14

Dům dětí a mládeže Hranice

Hranické agilitní léto

5 000

7.5., 11.6., 1.10.2016

15

TJ Sokol Opatovice

38. lesní běh Opatovice

5 000

25.03.2017

16

Dámský spolek Klokočky

Klokočské srandobraní aneb Cesta do Pravěku

5 000

20.8.2016

17

Air force production

Letiště Festival

5 000

12.8.–13.8. 2016

18

Dámský spolek Partutovice

Všeználek v Partutovicích - sportovně vzdělávací
branný závod - VI. ročník

3 000

24.09.2016
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S novým programovacím obdobím
se rozjíždí široká nabídka dotací
V letošním roce se již naplno rozjíždí dotační
možnosti pro široké spektrum zájemců i aktivit. Přinášíme vám jen částečný přehled
dotačních možností pro rok 2016.
Dotace pro podnikatele
Operační program podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OPPIK).
• Rekonstrukce nemovitostí, podnikatelských ploch, energetická optimalizace objektů
• Technologické vybavení provozoven, zavádění informačních technologií
• Vybudování školicího střediska pro firmy
• Investice do výzkumu a vývoje
Dotace jsou ve výši 35 – 100%.
V rámci Operačního programu zaměstnanost budou podnikatelé moci dosáhnout na
dotace na vzdělávání svých zaměstnanců
s možnou dotací až 100%.
Dotace pro zemědělské podnikatele, resp.
majitele zemědělských ploch
Program rozvoje venkova (PRV):
• Stavby a technologie pro zemědělské
podnikání
• Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
• Lesnická infrastruktura, technika a technologie pro lesní hospodářství
• Zahájení činnosti mladých zemědělců
• Podpora agroturistiky
Dotace se bude pohybovat v rozmezí 40 –
100%.

Dotace pro obce a jejich příspěvkové organizace
V roce 2016 budou vyhlášeny následující
oblasti podpory:
Operační program životní prostředí
• Čističky odpadních vod, kanalizace, dodávky pitné vody
• Protipovodňová ochrana
• Prevence vzniku odpadů, využití odpadů,
odstraňování ekologických zátěží,
• Posílení přirozených funkcí krajiny
• Zlepšení kvality prostředí v sídlech – výsadba zeleně
• Snížení energetické náročnosti veřejných budov, včetně využití obnovitelných
zdrojů energie
Integrovaný regionální oper. program
• Rozvoj sociálních služeb, sociální bydlení,
sociální podnikání
• Infrastruktura základních škol, středních škol, zájmové a celoživotní vzdělávání
• Rozvoj komunitních center
Operační program zaměstnanost
• Podpora zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce
• Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených, či ohrožených soc. vyloučením
• Zefektivnění veřejné správy a veřejných
služeb
• Vzdělávání, zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů na úřadech, procesní a personální audity

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd
Žadatelé mohou navázat spolupráci s polskými partnery a realizovat projekty v následujících oblastech:
• Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
• Rekonstrukce a revitalizace přírodních
a kulturních atraktivit
• Podpora využití nehmotného kulturního
dědictví
• Budování cyklostezek a naučných stezek,
bezbariérová infrastruktura
• Společná propagace přírodních a kultur
ních zdrojů
• Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů
• Spolupráce institucí a komunit
• Spolupráce občanské společnosti
• Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
• Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO
Každá žádost o dotaci má svá specifika dle
oblasti podpory, ať už se jedná o detailní vymezení podporovaných aktivit či výši dotace.
Pokud jste ve výčtu dotačních možností nalezli oblast, která by Vás zajímala, neváhejte
nás kontaktovat a sjednat si nezávaznou
konzultaci Vašeho záměru. Hranická rozvojová agentura Vám pomůže ušít dotace na
míru.
E-mail: agentura@hranickarozvojova.cz,
tel.: 733 137 754 (Michaela Škrobánková)

Soutěž „Putování po muzeích Hranicka“ odstartována
MAS Hranicko připravila pro všechny děti
i dospělé už druhý ročník letní muzejní soutěže a tentokrát spojilo síly s Hranickým týdnem. V pátek 6. května vyšel na prostřední
dvoustraně Hranického týdne originální hrací plán. Až do 29. července pak každé další
vydání přináší postupně 12 herních kupónů,
které soutěžící nalepí na příslušné místo
v hracím plánu. V kupónu naleznou zájemci
základní informace o 12 muzeích na Hranicku, kontakt a otevírací dobu. Poté budou mít
poutníci až do 30. září prostor pro osobní
návštěvu jednotlivých expozic v regionu, kde
si nechají otisknout do hracího plánu razítka

s písmeny, která pak dohromady odhalí společný slogan muzeí na Hranicku. Hrací plán
s alespoň 9 razítky a 9 kupóny se odevzdává
do 10. října v Turistickém informačním centru Hranice.
Slavnostní slosování výherců proběhne
v rámci Dne kultury na zámku 22. října. Všichni hráči, kteří se osobně zúčastní slosování,
obdrží drobné dárky od provozovatelů muzeí
a osm vylosovaných výherců získá některou
z cen. Ve hře jsou dvě půlroční celotýdenní
předplatné Přerovského a hranického deníku, dárkové poukazy do prodejny Sportisimo
v hodnotě 1000 korun, dárkové poukazy do

prodejny Dráčik v hodnotě 500 korun, ale
také třeba kniha nebo cédéčko.
Ti z Vás, kteří se chtějí ještě dodatečně do
hry zapojit, mají možnost zakoupit si hrací
plán za 19,- Kč v TIC Hranice, nabídka je ale
omezena jen na několik posledních kusů, informujte se prosím na telefonu 581 607 479.
Přejeme Vám příjemné zážitky při návštěvě muzeí na Hranicku. Každé z nich Vám poodhalí jinou tvář našeho kraje a nabízí poučení pro dospělé i zábavu pro děti. Podrobnosti
k soutěži i k jednotlivým muzejním expozicím
na Hranicku najdete na www.regionhranicko.cz/muzea.

Cyklostezka Bečva v roce 2016
← pokračování ze strany 1
V letošním roce se podařilo spolku Cyklostezka Bečva, z.s. získat téměř milionovou
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto
nemalé finanční prostředky budou použity
na kompletní zmapování stavu značení a mobiliáře po celé délce cyklostezky, navržení a

instalaci mobiliáře/značení nového a vytištění propagačních materiálů. Spolufinancovat
by akci měla i města ležící na cyklostezce a
oba kraje, přes jejichž území vede – Zlínský a
Olomoucký.
Jako „hlavní“ propagační předmět byla
letos vybrána stolní hra, která jistě potěší nejen děti, ale i dospělé. Pomyslně vás zavede

na turisticky atraktivní místa a její význam je
samozřejmě také vzdělávací. K dispozici by
měla být na informačních centrech v průběhu léta 2016.
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Animace MŠ a ZŠ na Hranicku
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podporuje mateřské a základní
školy mimo jiné i formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. Školy v nich
nemusí samy vytvářet rozsáhlé projektové
záměry, místo toho si vybírají z předdefinovaných aktivit, které jsou jasně vymezené. Jedná se například o osobnostně profesní rozvoj
pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného
setkávání a sdílení zkušeností, personálního
posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního
pedagoga, případně chůvu v mateřské škole.
Důležitou oblastí podpory je také usnadnění
přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
K zařazení žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami do hlavního vzdělávacího proudu
pomohou mimoškolní aktivity (čtenářské
kluby, kluby zábavné logiky a doučování žáků
základních škol ohrožených školním neúspěchem).

Ministerstvo školství připravilo do právě
vyhlašované výzvy 4 a půl miliardy korun,
a rozpočítalo je tak, že na ně mohou v období 2016–2018 dosáhnout všechny školy
v republice. Dotace se pohybuje v rozpětí cca
250.000,- Kč pro malé venkovské školky až
po cca 1.200.000,- Kč pro velkou městskou
spojenou MŠ a ZŠ.
Pro školy nechává MŠMT ve 180 místních
akčních skupinách (MAS) v České republice zřídit pracovní pozici Animátor škol, jenž
bude až do roku 2022 školám a školkám v regionu ZDARMA se šablonami pomáhat. Škola
při využití MAS uspoří finanční prostředky
– náklady na zpracovatele jsou sice v rámci
projektu uznatelné, nicméně při využití bezplatného poradenství animátora škole tyto
prostředky zůstanou a může je využít pro své
potřeby. Zástupci místních akčních skupin
jsou pravidelně informováni o podmínkách
připravované výzvy tak, aby byli schopni
pomoci mateřským a základním školám se
zpracováním žádosti o podporu. Také MAS

Hranicko tak už nyní poskytuje bezplatné
konzultace všem mateřským a základním
školám v regionu. Animátor nabídne školám
a školkám metodickou pomoc s výběrem
vhodných šablon, s administrativou, vyplněním žádosti, pomůže s potřebnými kroky při
ukončování realizace projektu a přípravě
závěrečné zprávy. Zjistí podobné zájmy škol
a pomůže najít dodavatele akreditovaných
kurzů – např. lépe se sežene dodavatel pro
10 kurzů v regionu než pro jeden a lektor pak
spíše dojede do regionu, než aby pedagogové museli někam dojíždět apod. V budoucnu
animátor školám pomůže i s investičními
projekty díky propojení šablon s Místním
akčním plánem vzdělávání (MAP).
V případě dotazů a zájmu o konzultace se
obracejte na Animátorku škol na Hranicku
Mgr. Hanu Gaďurkovou h.gadurkova@regionhranicko.cz, 773593020. Další podrobnosti a aktuality nabízí tematická podsekce
webu MAS na odkazu www.regionhranicko.
cz/skoly

Stovky návštěvníků pokořili své Hranice
V sobotu 11. 6. 2016 se park Sady Čs. legií
a řeka Bečva proměnily v jedno velké sportovně zábavní centrum. Hranická rozvojová
agentura, město Hranice a místní akční skupina uspořádali velkolepou akci s názvem Pokoř své Hranice. A to se spouště návštěvníkům skutečně povedlo. Díky organizátorům
a hlavně všem partnerům a dobrovolníkům
bylo možné si vyzkoušet řadu sportovních či
méně sportovních aktivit: vodní sporty, paddleboard, lukostřelba, break dance, stavění
věže z pivních bedýnek, provazový žebřík,
lanovka, nízké lanové překážky, slack line,
bungee running, lidský fotbálek, golfové od-

paly, klokaní boty a další. Bylo toho skutečně
víc než dost a všichni příchozí se i přes dopolední dešťové přeháňky náramně bavili. Po
obědě se nápor návštěvníků ještě posílil, protože počasí se umoudřilo a nakonec svítilo i
sluníčko. Atrakce byly dostupné téměř až do
18 hodin, když už v altánku probíhalo vystoupení dvou hudebních kapel z regionu, Neřeš z
Opatovic a hranických Gentlemen’s Club.

Fotografie z akce Pokoř své Hranice, 11. 6. 2016

Na akci zavítal také starosta města Hranice Jiří Kudláček a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys. Pro organizátory je úspěch akce závazkem do budoucna a
věříme, že další ročníky budou následovat.
První ročník totiž financoval program ERASMUS+ Sport přes mezinárodní projekt E-ONE.

ZPRAVODAJ REGION HRANICKO 18/2016

7

Ze života a činnosti Mikroregionu Hranicko
Mikroregion Hranicko je dobrovolný svazek
obcí. Pracuje jako dobrovolné sdružení samospráv v regionu Hranicko, řeší společné
otázky a problémy. Svazek existuje pro to,
aby zastupoval a realizoval zejména záměry
přesahující svým významem katastry jednotlivých obcí. Pracujeme na přípravě a realizaci projektů, které svými výsledky pozitivně
působí na rozvoj našeho regionu. V současné době má sdružení 22 členů z celkových 32
obcí ORP Hranice. Nejvyšším orgánem je
Valná hromada Mikroregionu Hranicko, kde
každá členská obec disponuje jedním hlasem
bez ohledu na její velikost. Předsedkyní Mikroregionu Hranicko je v současné době Ing.
Júlia Vozáková, starostka městyse Hustopeče nad Bečvou, místopředsedou je Ing. Petr
Pajdla, starosta obce Střítež nad Ludinou.
Pro příklad uvádíme několik našich aktivit:
Realizovali jsme například projekt S přírodou a tradicemi společně zaměřený na spolupráci škol z našeho regionu a škol z příhraničního regionu v Polsku. Do projektu se
zapojily základní školy z Bělotína, Hustopečí
nad Bečvou a Stříteže nad Ludinou.
Dále jsme realizovali projekt Studie proveditelnosti na přípravu přírodě blízkých
protipovodňových opatření, jehož výsledkem je vyhotovení protipovodňových studií
na ploše a na tocích. Tyto studie slouží obcím
nejen pro plánování a realizaci protipovodňových opatření, ale také jako podklad pro
územní plány obcí, komplexní pozemkové
úpravy a další.
Prováděli jsme Liniovou výsadbu zeleně
kolem polních cest a vodotečí. Projekt s dlouhou dobou realizace, kdy v šesti obcích Mikroregionu Hranicko došlo k výsadbě stromů
a keřů, které přispějí k lepšímu vzhledu krajiny.
Biologicky rozložitelný odpad se týká snad
každého z nás. Mikroregion Hranicko se tomuto tématu věnuje dlouhodobě. Realizoval
celkem 4 projekty zaměřené na třídění odpa-

du a biologicky rozložitelný odpad. Byly pořízeny kompostéry pro domácnosti, které
občané využívají pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu ze svých zahrádek a domácností. Celkem bylo pořízeno na 2200
kompostérů a v obcích se snížil podíl komunálního odpadu, který dříve obsahoval i biologicky rozložitelný odpad. Tím obec a vlastně i občané šetří své prostředky za svoz a
uložení komunálního odpadu na skládkách.
Mikroregion Hranicko byl v minulosti také
realizátorem velkých investičních akcí, které
měly pozitivní dopad pro obce regionu. Podařilo se například vybudovat Vodovod pro
obce Potštátska, nebo postavila část cyklostezky Bečva z Hustopečí nad Bečvou po
Špičky.
Mikroregion Hranicko spolupracuje rovněž s místními podnikatelskými subjekty,
kterým není lhostejný rozvoj regionu. Organizuje tak Grantový program regionu
Hranicko, z něhož mohou čerpat prostředky
neziskové organizace na kulturní, sportovní
a vzdělávací akce. Celkem je tak ročně rozděleno téměř 200 tis. Kč a podpořeno min.
15 akcí z celého regionu.
Obce se také snaží šetřit obecní rozpočty.
Již několik let postupujeme společně při nákupu energií – zemního plynu a elektřiny.
Tímto společným postupem tak docílíme výrazných slev od dodavatelů a šetříme obcím
peníze pro další rozvojové aktivity.
Mikroregion Hranicko se každoročně snaží získávat finanční prostředky na doplňkové
aktivity. Využívá Program obnovy a rozvoje
MMR, díky němuž realizuje další neinvestiční
aktivity – společné vzdělávání, společné kalendáře, společné knihy a tiskoviny o regionu, propagační předměty, jezdíme na společné studijní cesty a získáváme nové
zkušenosti.
Mikroregion Hranicko má svůj management, který zajišťuje servis jak pro samotný
mikroregion a tak pro jeho členské obce. Při-

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Hranická rozvojová agentura vytvořila
dvě úspěšné žádosti
do POV Olomouckého kraje 2016
V letošním Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 uspěly dva projekty, které ve spolupráci s obcemi napsala
Hranická rozvojová agentura, z.s. Díky dotačnímu titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce budou na Potštátě
rekonstruovány chodníky okolo náměstí

v délce 195 m a centrum města opět získá
na atraktivitě. Peníze z krajských dotací pomohou i obci Dolní Těšice, která opraví místní
komunikaci kolem sadu vedoucí do sousedních obcí Skalička a Horní Těšice a to v délce
572 m. Realizace obou projektů proběhne
ještě v tomto roce.

Poznáváme krásy Jižní Moravy

pravuje žádosti o dotaci pro obce a jeho neziskové organizace, pomáhá s realizací výběrových řízení a dohledem nad realizací
a správnou administrací dotací.
V letošním roce bylo úspěšně připraveno
několik žádostí – budou opraveny místní komunikace ve Špičkách, Jindřichově, Ústí,
bude opravena kaplička v Hranických Loučkách, v Polomi opraví hřbitovní zeď a hasičskou zbrojnici.
Právě management mikroregionu a jeho
činnost bude v následujícím období značně
posílena. Mikroregion Hranicko se zapojil do
projektu Svazu měst a obcí s názvem „Centra
společných služeb“ a díky tomu bude mít prostředky na zajištění managementu mikroregionu, který bude pomáhat nejen obcím, ale
i školám a neziskovám z členských obcí v získávání finančních prostředků na jejich rozvoj.
Mikroregion Hranicko je členem Místní
akční skupiny Hranicko.
I do budoucna máme připraveny společné
investiční i neinvestiční aktivity, které jistě
přispějí k rozvoji celého regionu Hranicko.
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Školy a školky na Hranicku vytvářejí
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Na Hranicku byl 1. února 2016 spuštěn rozsáhlý projekt napříč vzdělávacím systémem
pro děti do 15ti let. Místní akční plán rozvoje
vzdělávání pro Hranicko (tzv. MAP) je velkou
příležitostí, jak společnými silami místních
lidí a institucí posunout vzdělávání na Hranicku. Hlavní cíle, kterých chceme prostřednictvím realizace MAPu dosáhnout, jsou:
• Vytvoření partnerství a pojmenování individuálních i společných potřeb ve vzdělávání.
• Posílení zapojení zřizovatelů, rodičů i veřejnosti do chodu škol.
• Zlepšení řízení a dlouhodobého plánování
v MŠ a ZŠ.
• Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
Zpracování strategie se, po dohodě se
všemi obcemi našeho regionu, ujala MAS
Hranicko, které se podařilo zapojit 31 z 32
MŠ a ZŠ i jejich zřizovatele, k tomu také dvě
základní umělecké školy, dům dětí a mládeže
a dětský domov, jelikož i tyto instituce se podílí na vzdělávání dětí.
A jakými hlavními aktivitami se pedagogové a další představitelé v oblasti vzdělávání
zabývají? Společnými silami vytváří strategické dokumenty, které budou dohromady
tvořit koncepci vzdělávání na Hranicku pro
příští roky. Mezi sebou navzájem si budou
sdílet zkušenosti a připravovat společné projekty více škol. V rámci projektu MAP budou
mít pedagogové možnost bezplatně poznávat nové metody vzdělávání, mj. prostřednictvím pilotních vzdělávacích aktivit.
Pilotní vzdělávací aktivity zahájila beseda
o párové výuce, na kterou navázaly otevřené

hodiny párové výuky ve 2. a 3. třídě na ZŠ a
MŠ Šromotovo, kterých se zúčastnilo celkem 17 pedagogů z 8 škol regionu. Seminář k
právní úpravě inkluzivního vzdělávání, který
na ZŠ a MŠ Struhlovsko vedl pozvaný odborník na tuto problematiku, si nenechalo ujít 21
pedagogů z 12 místních škol. Při zatím poslední akci, návštěvě ZŠ Horka nad Moravou,
mělo celkem 24 osob možnost pozorovat výuku v devíti různých třídách. Další vzdělávací
aktivity se již chystají na nový školní rok.
Projekt MAP pro Hranicko řeší tyto hlavní
oblasti:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2. Čtenářská a matematická gramotnost
v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žá
ků ohrožených školním neúspěchem
4. Podnikavost, polytechnika, kariérové
poradenství
Kdo z odborníků na vzdělávání se na tvorbě
strategie podílí, co dle dotazníku MŠMT chybí
školkám a školám na Hranicku či o aktuálním dění se dozvíte na www.regionhranicko.cz/map. Máte-li chuť se zapojit do tvorby
strategie nebo být o dění informováni a mít
možnost připomínkovat tvořené dokumenty,
informujte se v kanceláří MAS Hranicko.

Agentura 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.
Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
Mob.: 733 137 754
E-mail: agentura@hranickarozvojova.cz

www.hranickarozvojova.cz
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