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MAS Hranicko se v  roce 2022 opět po  několika letech nachází 
na důležité křižovatce své historie. Jejím hlavním posláním je distri-
buovat v regionu dotační podporu z fondů Evropské unie, kdy ona 
sama v  souladu s  dlouhodobým strategickým plánem rozhoduje 
o tom, na jaké oblasti podpory se zaměří a jaké parametry mají mít 
dotačně podpořené projekty nejpřínosnější pro rozvoj regionu. 
Tyto strategické plány se přijímají vždy na sedmileté období ve sho-
dě s tzv. „programovacími obdobími“ Evropské unie. 

A letošní rok je mimořádný právě v tom, že MAS stojí na předělu 
mezi těmito dvěma strategickými plány. Zatímco ukončuje realizaci 
toho dá se říci už minulého, který byl vytvořen pro období let 2014-
2020, zároveň nastavuje a rozbíhá plnění plánu nového, zarámova-
ného roky 2021-2027. Časový rozdíl je způsoben celkovým zpoždě-
ním přípravy České republiky na nové programovací období, které 
pak dopadá i  na  strategické plány MAS. Ty musí nejprve počkat 

na schválení pravidel pro svou činnost a odsouhlasení podoby jed-
notlivých operačních programů Evropskou komisí, až pak teprve 
může začít s  vlastními přípravami. V  tomto mimořádném vydání 
Zpravodaje Regionu Hranicko se tak ohlédneme jak za výsledky do-
tačních programů období 2014-2020, tak také představíme čtená-
řům aktuální stav příprav realizace nového strategického plánu (viz 
článek na str. 15).

Strategický plán patří do kategorie tzv. integrovaných nástrojů, ty 
určené pro rozvoj venkovských oblastí nesou označení Strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje, častěji pak uváděno po ang-
lickou zkratkou SCLLD. Pro alespoň trochu větší srozumitelnost 
jsme my ten náš konkrétní nazvali „Strategie rozvoje regionu Hra-
nicko 2014-2020“. Na cca 300 stranách MAS důkladně analyzovala 
tehdejší stav mnoha oblastí života v regionu, identifikovala největší 
potřeby a  problémy a  sestavila soustavu strategických i  specific-

Ohlédnutí za SCLLD 2014–2020
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kých cílů, kterých chceme do  budoucna dosáhnout. K  tomu pak 
dostala do  vínku téměř 95 milionů korun z  fondů Evropské unie 
a za státního rozpočtu, aby díky přidělování dotací koncovým žada-
telům mohla alespoň zčásti tento plán naplnit.  Z důvodu výše zmí-
něného zpoždění byl plán ze strany Ministerstva pro místní rozvoj 
schválen až v roce 2017. MAS tak své dotační programy spustila až 
začátkem roku 2018 a  na  distribuci financí koncovým žadatelům 
měla výrazně zkrácený prostor. Vše se nakonec stihlo a  povedlo 
a v roce 2022 se můžeme pochlubit úspěšnou realizací, jejímž vý-
sledkem je 93 podpořených projektů v celkem 4 dotačních progra-
mech. Právě tyto úspěšně zrealizované projekty Vám především 
chceme v tomto zpravodaji představit. MAS během 5 let vyhlásila 
celkem 31 výzev, do kterých přijala 184 Žádostí o dotaci. Zájem vět-
šinou převyšoval finanční alokace jednotlivých výzev a MAS tak po-
dle sady preferenčních kritérií seřadila žádosti podle získaných 
bodů a dotaci přidělila jen těm projektům, na které vyšla finanční 
alokace. Bohužel, v  dalších fázích administrace pak 13 podpoře-
ných žadatelů odstoupilo od  realizace a  MAS tak vrácené finance 
zařadila opětovně do následujících výzev.

Důležité však je, že se postupně podařilo vyčerpat a do regionu 
rozdělit téměř veškeré alokace, které MAS dostala k dispozici. Pojď-
me si ve stručnosti představit jednotlivé dotační programy a jejich 
hlavní zacílení:

Dotační program MAS-IROP

Finančně nejobjemnější program zaměřený především na infra-
strukturní investice podpořil v rámci 13 vyhlášených výzev celkem 
19 projektů. Nejvíc jsme pyšní na 3 cyklostezky, které výrazně uleh-
čily cyklistům dopravu do zaměstnání, škol či za službami. Propojily 
se obce Hustopeče nad Bečvou a  Milotice nad Bečvou, Bělotín 
a  Hranice a  také vznikl další úsek Cyklostezky Bečva ze Skaličky 
na hranici katastru obce Ústí. Dále se program zaměřil na podporu 
hned 8 základních škol, díky dotacím vznikly kilometry nových či 
zrekonstruovaných chodníků ve Všechovicích, Kunčicích a Býškovi-
cích. V menších objemech jsme podpořili nákup budovy pro posky-
tování sociálních služeb, komunitní centrum a 3 nové sociální byty. 
Velkým úspěchem je téměř 100% úspěšnost v čerpání. Řídící orgán 
nakonec neuznal jen zlomek předložených výdajů. Více o jednotli-
vých projektech na str. 3.

Dotační program MAS-OPZ

Tento dotační program byl zaměřen na tzv. „měkkou podporu“ 
v oblastech sociálních služeb, zaměstnanosti či slaďování rodinné-
ho a pracovního života. V 7 výzvách bylo podáno 13 Žádostí o dota-

ci, bohužel nemálo z  nich nesplňovalo celkem přísné podmínky 
programu a MAS je nemohla podpořit. Nakonec vše dobře dopadlo 
a  díky opakovaným výzvám se na  Hranicku zrealizovalo celkem 6 
projektů. Dva z  nich jsou stále ještě v  běhu. Prostředky putovaly 
především na  mzdové výdaje pracovníků v  registrovaných sociál-
ních službách a 1 sociálním podniku, Velká část financí pak podpo-
řila zaměstnávání ohrožených osob na  trhu práce pod hlavičkou 
Mikroregionu Hranicko a  stihlo se také několik turnusů příměst-
ských táborů. Více o jednotlivých projektech na str. 5.

Dotační program MAS-PRV

Investičně zaměřený dotační program byl v prvních letech zacílen 
pouze na zemědělce a nezemědělské drobné podnikatele, od roku 
2020 pak bylo ze strany ministerstva zemědělství umožněno i jeho 
rozšíření na podporu škol, veřejných prostranství a především spol-
kového a kulturního života v obcích. Realizace tohoto programu se 
nám hned nadvakrát protáhla. Jednak jsem v roce 2020 díky dobré-
mu čerpání dostali od  ministerstva „bonus“, k  původním dvaceti 
milionům jsme obdrželi dalších deset. 

Další časový posun nastal v roce 2021, kdy Program rozvoje ven-
kova kontinuálně pokračuje dál s  dodatečně posílenou alokací 
předvzatou z financí již nového období. Tím je zcela znesnadněno 
nějaké celkové zhodnocení, finance se pomíchaly dohromady a ne-
lze je od  sebe striktně oddělit. Pro tento článek i  celý zpravodaj 
jsme tak vytvořili čáru mezi Výzvou č. 7, která je do tohoto přehledu 
ještě zahrnuta a Výzvou č. 8, která sice zčásti ještě využila původní 
alokaci, ale podpoření žadatelé ještě ani nezačali s realizací. Před-
staví se nám tak celkem 69 zrealizovaných projektů. Tabulka ukazu-
je rozdělení financí mezi jednotlivé oblasti v  dosud ukončených 
projektech ze 7 výzev a částku cca 5,2 milionů, kterou nadále po-
stupně distribuujeme k žadatelům. Více o  jednotlivých projektech 
na str. 6.

Dotační program MAS-OPŽP

Tento dotační program dostaly MASky do vínku tak trochu jako 
danajský dar. Až v roce 2019 přistoupilo Ministerstvo životního pro-
středí na návrh, aby MASky mohly vyhlašovat vlastní výzvy i v této 
oblasti. Evidentně proto, že se ani mu samotnému nedařilo podpo-
řit dostatečný počet projektů. Bohužel pro nás, MŽP nijak nezměk-
čilo složité a přísné podmínky a omezilo podporu pouze na 2 oblas-
ti, navrch s nízkým procentem dotace. I když jsme tak měli možnost 
rozdělit až 10 milionů korun, ve 4 výzvách se nám přihlásili nakonec 
jen 3 zájemci a do podoby hotového díla to nakonec dotáhl jen jedi-
ný, který je představen na str. 6.

Dotační 
program 
MAS-IROP

Oblast podpory proplacené 
dotace

nepro-
placeno

MAS-IROP 01 Bezpečnost dopravy 7 015 601 3
MAS-IROP 02 Cyklodoprava 18 321 387

MAS-IROP 03 Sociální služby 2 515 772
Komunitní centra 1 194 974

MAS-IROP 04 Sociální bydlení 3 380 330

MAS-IROP 05 Sociální podniky - infra-
struktura 0

MAS-IROP 06 Infrastruktura základních 
škol 10 695 232 34 699

Celkem dotace v MAS-IROP v Kč 43 123 295

Dotační 
program 
MAS-OPZ

Oblast podpory propla-
cené/
zazávaz-
kované 
dotace

nepro-
placeno / 
nevy-
užito

MAS-OPZ 07 Sociální služby - 
neinvestiční podpora 7 302 557

MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti 5 289 254 455 658

MAS-OPZ 09 Sociální podniky - 
neinvestiční podpora 2 004 352 155 415

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření 1 339 267 102 733
Celkem dotace v MAS-OPZ v Kč 15 935 430

Dotační 
program 
MAS-PRV 

Oblast podpory propla-
cené/
zazávaz-
kované 
dotace 
Výzvy č. 
1–7

zazávaz-
kované 
dotace 
Výzev 
č. 8 a 9/ 
bude vy-
hlášeno

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských 
podniků 8 984 579

5 223 910

MAS-PRV 12 Zemědělské a 
potravinářské produkty 4 318 331

MAS-PRV 13 Drobné podnikání 5 408 877

MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním 
ruchu 1 354 347

MAS-PRV 20

Obnova vesnic - kulturní 
a spolková zařízení 3 663 882

Obnova vesnic - MŠ a ZŠ 1 363 514
Obnova vesnic - veřejná 
prostranství 0

Celkem dotace v MAS-PRV v Kč 25 093 530

Dotační 
program 
MAS-OPŽP

Oblast podpory proplacené 
dotace

nevyuži-
tá lokace

MAS-OPŽP 17 Realizace ÚSES 540 186 9 459 814
Celkem dotace v MAS-OPŽP v Kč 540 186
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Chodník podél 
PK III/4387 
v obci 
Býškovice - 
etapa I

Dotační 
program 
MAS-IROP

obec 
Býškovice

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti 
chodců ve frekventovaném úseku vozovky 
pozemní komunikace III/4387 v obci 
Býškovice. V rámci realizace projektu byl 
vybudován podél výše zmiňované vozovky 
nový chodník s bezpečnostními prvky, 
který je propojen se stávajícími zpevněnými 
plochami pro pěší u domovní zástavby 
v intravilánu obce. 

místo realizace:
Býškovice  
rok realizace:  
2018  
výše dotace: 
879.855 Kč
míra dotace: 
95 %

2 Dotační 
program 
MAS-IROP

Vybudování 
zázemí pro 
novou službu 
Sociální reha-
bilitace - ELIM 
Hranice
Dotační 
program 
MAS-IROP

ELIM 
Hranice 
o.p.s.

Jedinou aktivitou projektu byl nákup budovy, 
v níž žadatel provedl následnou rekonstrukci 
na vlastní náklady a přetvořil ji v zázemí pro 
poskytování nové služby Sociální rehabilita-
ce. Ta pomáhá klientům řešit nepříznivou 
sociální situaci, ve které se nacházejí, 
a motivuje je k návratu do běžného života 
a na trh práce. 

místo realizace:
Hranice-
-Drahotuše  
rok realizace:  
2017  
výše dotace: 
2.515.772 Kč
míra dotace: 
95 %

Komunitní 
centrum 
Bělotín

Dotační 
program 
MAS-IROP

obec 
Bělotín

Projekt pomohl ke vzniku veřejného 
víceúčelového zařízení, ve kterém se set-
kávají členové místní komunity za účelem 
realizace sociálních, kulturních, vzdělávacích 
a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální 
situaci jednotlivců a komunity jako celku. 
Komunitní centrum vzniklo díky nákupu 
vybavení a stavebním úpravám v dosud 
nevyužívaném prvním patře Kulturního 
domu Bělotín.

místo realizace: 
Bělotín  
rok realizace:  
2018  
výše dotace: 
1.194.974  Kč
míra dotace: 
95 %

4 Dotační 
program 
MAS-IROP

UBIJ - učebny 
badatelství, 
informatiky 
a jazyků

Dotační 
program 
MAS-IROP

Základní 
škola 
a Mateřská 
škola 
Bělotín

Díky projektu se podařilo moderně vybavit 
3 odborné učebny zaměřené na informatiku 
a výuku cizích jazyků: badatelská laboratoř 
tvořená tzv. hnízdy včetně 12 ks vzdělávacích 
měřících sad STEM ovládaných tablety, 
odborná jazyková učebna pro 24 žáků 
s nábytkem, interaktivní tabulí či tiskárnou, 
do třetice pak laboratoř informatiky a robo-
tiky s 16 žákovskými místy, v níž je k dispozici 
výpočetní technika a celkem 28 vzdělávacích 
robotů. 

místo realizace:
Bělotín  
rok realizace:  
2018  
výše dotace: 
2.315.035 Kč 
míra dotace: 
95 %

ICT vybavení 
pro ZŠ 
Jindřichov

Dotační 
program 
MAS-IROP

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Jindřichov

Cílem projektu bylo dovybavení školy mod-
erními technologiemi pro výuku informatiky. 
Šlo o pořízení dataprojektoru, interaktivní 
tabule, 11 notebooků vč. sluchátek a dalších 
potřebných komponent. 

místo realizace:
Jindřichov  
rok realizace:  
2018  
výše dotace: 
384.629 Kč
míra dotace: 
95 %

6 Dotační 
program 
MAS-IROP

Stezka pro 
cyklisty a 
chodce se 
společným 
provozem 
Hustopeče 
nad Bečvou - 
Milotice nad 
Bečvou

Dotační 
program 
MAS-IROP

městys 
Hustopeče 
n. B.

Projekt řešil vybudování zcela nové stezky 
pro cyklisty a chodce se společným pro-
vozem. Trasa propojila městys Hustopeče 
nad Bečvou a obec Milotice nad Bečvou, 
mezi kterými se přepravují desítky žáků 
hustopečské školy stejně jako zaměstnanců 
výrobních provozů v obou obcích. Výrazně 
se zvýšila bezpečnost cyklistů a chodců, 
kteří dosud museli využívat velmi frekven-
tovanou silnice I/35. Stezka se stala také 
vyhledávaným cílem k procházkám a pro 
sportování na in-line bruslích. 

místo realizace:
Hustopeče 
nad Bečvou  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
8.696.259 Kč
míra dotace: 
95 %

k. ú. Skalička 
u Hranic - Cyk-
lostezka na 
parc. č. 580/1, 
580/2 a 580/3

Dotační 
program 
MAS-IROP

obec 
Skalička

Projekt řešil vybudování cyklostezky v kata-
stru obce Skalička v délce cca 1,5 km, čímž 
byl doplněn další chybějící úsek Cyklostezky 
Bečva a to od okraje zástavby až po napojení 
na stávající cyklostezku a in-line dráhu na 
území obce Ústí. Došlo tak k bezpečnému 
propojení těchto dvou obcí pro cyklisty 
a chodce, kteří tak byli odvedeni z frekven-
tované silnice III. třídy 4392. Pro zaměstnace, 
žáky a další uživatele se tak usnadnila cesta 
do Hranic a zpět, stezku také hojně využívají 
cyklisté jedoucí po Cyklostezce Bečva.

místo realizace:
Skalička  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
3.746.142 Kč
míra dotace: 
95 %
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8 Dotační 
program 
MAS-IROP

Výstavba 
a rekon-
strukce 
chodníků 
a auto-
busového 
zálivu v Bělo-
tíně-Kunčicích

obec 
Bělotín

Projekt pomohl zvýšit bezpečnost chodců 
v místní části Kunčice, na trase dopravně 
zatížené silnice z Bělotína do Špiček. 
V různých úsecích došlo k vybudování 
nových nebo výrazné rekonstrukci stávajících 
chodníků v obci tak, aby se staly bezpečnou 
a bezbariérovou cestou k autobusovým zas-
távkám a objektům občanské vybavenosti.

místo realizace: 
Bělotín - 
-Kunčice  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
1.899.998 Kč
míra dotace: 
95 %

Sociální byty 
na čísle 185 
v Bělotíně

Dotační 
program 
MAS-IROP

obec 
Bělotín

Obec Bělotín díky dotaci vybudovala celkem 3 sociální byty, 
a to rekonstrukcí budovy č.p. 185. Cílem tohoto snažení je 
přispět k sociální inkluzi podpořených domácností a cílových 
skupin prostřednictvím zajištění standardního a nesegregova-
ného bydlení. 

místo realizace:
Bělotín  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
3.380.330 Kč
míra dotace: 
95 %

10 Dotační 
program 
MAS-IROP

Robotická 
laboratoř

Dotační 
program 
MAS-IROP

ZŠ a MŠ 
Hranice, 
Šromotovo

Školy se díky dotacím z IROP zaměřily 
především na zlepšení práce s digitálními 
technologiemi, ale i v badatelství navázaného na 
technické a řemeslné obory. Tak tomu bylo 
i v případě ZŠ Šromotovo, kde se v tomto pro-
jektu zaměřili na vybavení robotické laboratoře. 
Několik pracovních stanovišť bylo vybaveno 
nábytkem, tablety, virtuálními brýlemi, robot-
ickými soupravami a stavebnicemi. Učebnu 
doplnil interaktivní dotykový displej, animační 
sada, 3D tiskárna a 3D scanner.

místo realizace:
Hranice  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
1.474.918 Kč 
míra dotace: 
95 %

Obnova 
počítačové 
učebny v ZŠ 
Střítež nad 
Ludinou

Dotační 
program 
MAS-IROP

ZŠ a MŠ 
Střítež nad 
Ludinou

Škola se v projektu soustředila na vybavení 
moderními ICT technologiemi pro výuku 
předmětů Informatika, Anglický jazyk 
a Německý jazyk. Pro obnovení vybavení 
počítačové učebny se zakoupilo 25 
počítačů se sluchátky, 1 mobilní dotykový 
panel a nová serverová skříň včetně 
datadisků.

místo realizace:
Střítež nad 
Ludinou  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
804.325 Kč 
míra dotace: 
95 %

12 Dotační 
program 
MAS-IROP

Modernizace 
učebny 
informatiky 
a digitálních 
technologií

Dotační 
program 
MAS-IROP

obec 
Všechovice

Dotace pomohla s rekonstrukcí a vybavením 
učebny informatiky a digitálních technologií. 
Tato učebna nově slouží nejen k výuce 
ICT, ale i dalších předmětů využívajících 
digitální technologie jako třeba přírodopis 
či vlastivěda. Učebna je k dispozici i dětem 
z mateřské školy k jejich seznámení se s 
digitálními technologiemi. Je využívána i pro 
zájmový kroužek robotiky.

místo realizace:
Všechovice  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
1.836.182 Kč
míra dotace: 
95 %

Inovace 
počítačové 
učebny v ZŠ 
Partutovice

Dotační 
program 
MAS-IROP

ZŠ a MŠ 
Partu-
tovice

V Partutovicích se projekt zaměřil na vybavení počítačové 
učebny v základní škole. 9 nových počítačů, interaktivní tabuli 
a tiskárnu využívají nejen páťáci pro výuku ICT, slouží celému 
1. stupni průřezově, zejména pak pro výuku přírodních věd 
a jazyků. 

místo realizace:
Partutovice  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
394250 
míra dotace: 
95 %

14 Dotační 
program 
MAS-IROP

ZŠ Potštát – 
environmen-
tální učebna

Dotační 
program 
MAS-IROP

město 
Potštát

Cílem investice bylo vybudování  a vyba-
vení učebny pro výuku přírodovědných 
předmětů a informatiky. Učebna vznikla 
přestavbou původní hudebny, která byla 
málo využívaná a rovněž  ve špatném stavu 
(nevyhovující osvětlení a podlahová krytina). 
Moderní multimediální učebna je vybavena 
notebooky, projektorem, interaktivní tabulí, 
vizualizerem, ozvučením, 3D tiskárnou 
a mikroskopy. Součástí realizace bylo 
i vybudování sousední přípravny, 
bezbariérového WC a schodolezu.

místo realizace:
Potštát  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
2.850.000 Kč
míra dotace: 
95 %

Příroda - náš 
učitel a přítel 
- učebna 
digitálních 
technologií 
a přírodních 
věd
MAS-IROP

ZŠ a MŠ 
Ústí

Projekt řešil vybavení učebny, která slouží 
pro výuku přírodních věd a digitálních 
technologií. Vybvení se skládá z 12 nových 
počítačů, nábytku, učitelského pracoviště, 
tiskárny, mikroskopu a dotykovýho displeje 
s integorvaným PC modulem.

místo realizace:
Ústí  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
635.893 Kč
míra dotace: 
95 %
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16 Dotační 
program 
MAS-IROP

Výstavba 
a rekon-
strukce 
chodníků 
v Kunčicích II

Dotační 
program 
MAS-IROP

obec 
Bělotín

Projekt pomohl zvýšit bezpečnost chodců 
v místní části Kunčice, na trase dopravně 
zatížené silnice z Bělotína do Špiček. 
V různých úsecích došlo k vybudování 
nových nebo výrazné rekonstrukci stávajících 
chodníků v obci tak, aby se staly bezpečnou 
a bezbariérovou cestou k autobusovým 
zastávkám a objektům občanské vybavenos-
ti. Tato 2. etapa navázala na první etapu 
podpořenou rovněž z dotačního programu 
MAS-IROP.

místo realizace:
Bělotín-
-Kunčice  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
1.655.157 Kč 
míra dotace: 
95 %

Bezpečnost 
dopravy - 
chodníky 
Všechovice

Dotační 
program 
MAS-IROP

obec 
Všechovice

Projekt řešil vybudování chodníků v části 
obce, kde dosud nebyly, v jiných úsecích pak 
rekonstrukci původních chodníků, které byly 
z důvodu bezpečnosti velmi nevyhovující.  
Celkově tak došlo ke zvýšení bezpečnosti 
chodců. Realizace proběhla souběžně s 
generální rekonstrukcí vozovky zajišťovanou 
Olomouckým krajem.

místo realizace:
Všechovice  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
1.655.157 Kč
míra dotace: 
95 %

18 Dotační 
program 
MAS-IROP

Cyklostez-
ka Bělotín 
- Hranice

Dotační 
program 
MAS-IROP

obec 
Bělotín

Dobudované úseky cyklostezky v celkové délce 
1,5 km přinesly do regionu první přímé propo-
jení Bělotína s městem Hranice samostatnou a 
bezpečnou cestou mimo hlavní čtyřproudový 
tah silnice I/47. Trasa začíná na okraji obce 
Bělotína ve směru na Střítež nad Ludinou a ve-
dena souběžně s dálnicí a železniční tratí přivádí 
cyklisty a chodce až ke křižovatce směr Velká, 
za viadukty. Došlo tak k oddělení cyklistického 
provozu od silně zatížené komunikace vedoucí 
z Bělotína do Hranic.

místo realizace:
Bělotín   
rok realizace:  
2021 
výše dotace: 
5.878.986 Kč 
míra dotace: 
95 %

Bezpečnost 
dopravy v obci 
Všechovice

Dotační 
program 
MAS-IROP

obec 
Všechovice

Projekt řešil vybudování chodníků v části 
obce, kde dosud nebyly, v jiných úsecích pak 
rekonstrukci původních chodníků, které byly 
z důvodu bezpečnosti velmi nevyhovující.  
Celkově tak došlo ke zvýšení bezpečnosti 
chodců. Realizace proběhla souběžně s gen-
erální rekonstrukcí vozovky zajišťovanou Olo-
mouckým krajem. Tato 2. etapa navázala na 
první etapu podpořenou rovněž z dotačního 
programu MAS-IROP.

místo realizace:
Všechovice  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
925.434 Kč
míra dotace: 
95 %

20 Dotační 
program 
MAS-OPZ

Nová služba 
Sociální reha-
bilitace - ELIM 
Hranice

Dotační 
program 
MAS-OPZ

ELIM 
Hranice 
o.p.s.

Projekt výrazně podpořil zahájení posky-
tování nové služby Sociální rehabilitace na 
Hranicku pro osoby sociálně vyloučené nebo 
sociálním vyloučením ohrožené či osoby 
se zdravotním postižením. Tato služba je 
zaměřena na posílení pracovních návyků 
a sociálních dovedností, jejichž nedostatek 
diskvalifikuje cílové skupiny v integraci na trh 
práce a ve vedení samostatného života mimo 
vyloučené lokality. Dotace sloužila především 
k pokrytí mzdových výdajů odborníků, kteří 
služby poskytují přímo lidem z cílových sku-
pin. Žadatel využil synergických efektů 
s projektem z dotačního projektu MAS-IROP.

místo realizace:
Hranice- 
-Drahotuše  
rok realizace:  
2018  
výše dotace: 
2.399.940 Kč
míra dotace: 
100 %

Rozšíření 
služeb SAS 
a TP na území 
obcí MAS 
Hranicko

Dotační 
program 
MAS-OPZ

Člověk 
v tísni 
o.p.s.

Projekt byl zaměřen na zlepšení socio-
ekonomické situace sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených obyvatel 
obcí v regionu Hranicko. Díky poskytování so-
ciálních služeb Terénní programy a Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi bylo 
podpořeno 72 osob, u nichž došlo ke zlepšení 
jejich sociální situace, konkrétně v rámci 
zmapování dluhů, zastavení neoprávněných 
exekucí, stabilizace, udržení stávajícího či 
zprostředkování nového bydlení či kladně 
vyřízených žádostí o sociální dávky na 
bydlení. Došlo u nich např. ke stabilizaci 
rodinných poměrů, zprostředkování dalších 
služeb, vyřízení osobních dokladů, nastavení 
efektivní komunikace se školou či stabili-
zaci sociálních vazeb v rodině. Dotace byla 
zaměřena ředevěím na pokrytí mzdových 
výdajů zaměstnanců žadatele působících 
přímo v terénu.

místo realizace:
Území celého 
regionu  
rok realizace:  
2018  
výše dotace: 
3.569.662 Kč
míra dotace: 
100 %
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22 Dotační 
program 
MAS-OPZ

Příměstské 
tábory na 
Hranicku

Dotační 
program 
MAS-OPZ

První 
hranická 
rozvojová, 
z.s

Aktivity realizované v rámci tohoto projektu 
se staly jedním z řešení, jak na Hranicku 
doplnit chybějící kapacity v oblasti péče 
o děti v době školních prázdnin (MŠ a 
1. stupeň základních škol) a usnadnit 
tak rodičům sladění pracovního života 
s rodičovskými povinnostmi. Realizací 
projektu došlo k zajištění a organizaci 
příměstských táborů v regionu Hranicko 
během školních prázdnin v letech 2019 
a 2020.

místo realizace:
Území celého 
regionu  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
1.339.267 Kč
míra dotace: 
100 %

Podpora 
pečujících 
osob v MAS 
Hranicko

Dotační 
program 
MAS-OPZ

Andělé 
Stromu 
života p. s.

PROJEKT V REALIZACI. Projekt je zaměřen na 
podporu neformálně pečujících osob, které 
pečují o pacienty v koncovém stádiu života 
v jejich domácím, přirozeném prostředí. 
V průběhu realizace je poskytováno na 
území MAS Hranicko poradenství a podpora 
neformálně pečujícím osobám v oblasti 
sociální a Poradenská a asistenční činnost 
při využití asistivních a kompenzačních 
pomůcek, včetně jejich pořízení a zapůjčení 
pečujícím osobám.

místo realizace:
Území celého 
regionu  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
1332955 
míra dotace: 
100 %

24 Dotační 
program 
MAS-OPZ

Podpora
zaměstna-
nosti 
na Hranicku

Dotační 
program 
MAS-OPZ

Mikro-
region 
Hranicko

Předmětem projektu byla cílená podpora 
pro osoby s kumulací hendikepů na trhu 
práce a osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané. Pomoc a poradenství 
vedlo ke zlepšení postavení těchto osob na 
trhu práce. Osoby z cílové skupiny získaly 
adaptační pracovní místa, v rámci kterých si 
osvojily pracovní návyky, obdržely motivační, 
psychologické a finanční poradenství, absol-
vovaly praktické kurzy a měly možnost získat 
rekvalifikaci.

místo realizace:
Území celého 
regionu  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
5.289.254 
míra dotace: 
95 %

Sociální 
podnik 
Sklenářství 
Viol s.r.o.

Dotační 
program 
MAS-OPZ

Sklenářství 
Viol s.r.o.

Projekt řešil rozjezd sociálního podniku 
Sklenářství Viol s.r.o. Firma funguje od 
roku 2018, díky projektu pak získala statut 
sociálního podniku a do své činnosti zařadila 
principy integračního sociálního podniku se 
zaměřením na cílové skupiny potřebující po-
moc na trhu práce. Společnost zaměstnává 
osoby z cílových skupin min. ve výši 2,7 pra-
covního úvazku. Součástí projektu bylo také 
pořízení manipulačního stroje, laserového 
stroje a vrtačky.

místo realizace:
Hranice  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
1.703.700 Kč
míra dotace: 
85 %

26 Dotační 
program 
MAS-
OPŽP

Založení 
lesního bio-
centra u Bečvy 
v k.ú. Skalička 
u Hranic
Dotační 
program 
MAS-OPŽP

obec 
Skalička

Projekt řešil vytvoření biocentra, které 
plní důležitou funkci ekologické stabili-
zace krajiny v okolí obce. Biocentrum bylo 
navrženo jako tzv. ÚSES, tedy územní systém 
ekologické stability.  V místě se zlepšila 
druhová skladba rostlin stejně jako schopost 
přirozeného zadržení srážkových vod.

místo realizace:
Skalička  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
538.169 Kč
míra dotace: 
100 %

Vybavení 
stolárny CNC 
strojem

Dotační 
program 
MAS-PRV

Sargánek, 
spol. s r.o.

Cílem projektu bylo pořízení nové technolo-
gie na obrábění dílců pro výrobu nábytku. 
Numericky řízené CNC obráběcí centrum 
zefektivnilo výrobu komplexním opra-
cováním dílců na jednom místě bez nutnosti 
dalších operací na jiných strojích či ručním 
opracováním. 

místo realizace:
Bělotín-Kunčice  
rok realizace: 
2019
výše dotace: 
783.000 Kč
míra dotace: 
45 %

28 Dotační 
program 
MAS-PRV

Modernizace 
strojového 
vybavení 
– EDUARD 
KOZÁK

Dotační 
program 
MAS-PRV

Eduard 
Kozák

Díky projektu si pěstitel ovoce pořídil novou 
techniku do sadů a to speciální třepač 
peckovin, který uspoří lidskou práci při 
sklizni peckovin, mulčovač s vylepšnou 
půdoochrannou funkcí a rosič, jež umožní 
šetrnější aplikaci postřiků.

místo realizace:
Bělotín-Lučice  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
571.850 Kč
míra dotace: 
50 %
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Modernizace 
skladu 
obchodu, 
výrobny 
a manipulač-
ních ploch 
v Lučicích

Dotační 
program 
MAS-PRV

Eduard 
Kozák

Žadatel se zabývá vlastním zpracováním 
ovoce a dalších zemědělských produktů, díky 
tomuto projektu zmodernizoval provozovnu, 
kde se nachází sklad, obchod a zpracovna 
sušeného ovoce mrazem. Zlepšení pra-
covních podmínek i provozní úspory přineslo 
nové ústřední topení s tepelným čerpadlem. 
Dále byla rozšířena přilehlá manipulační 
plocha včetně instalace nových vrat do pro-
vozovny. Pěstitel zakoupil také 150 ks beden 
s víkem, 120 ks sít do sušárny, paletový vozík 
s váhou a obchodní digitální váhu do 60 kg.

místo realizace:
Bělotín-Lučice  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
352.510 Kč
míra dotace: 
50 %

30 Dotační 
program 
MAS-PRV

Modernizace 
strojů 
a zařízení – 
Eduard Kozák

Dotační 
program 
MAS-PRV

Eduard 
Kozák

Pěstitel ovoce si pořídil novou a výkonnější 
techniku do sadů a do skladu. Konkrétně 
se jednalo o 2 ks elektrických nůžek na 
stromy, sekačku určenou k mulčování s 
příslušenstvím a myčku na bedny. 
Mulčovač má půdoochrannou funkci a 
umí vysekávat porost přímo pod korunami 
stromů a v místech obtížně dostupných. 
Elektrické nůžky zefektivní práci sadařů 
místo nutnosti řezat větve ruční pilou. Myčka 
na bedny je nezbytná k čištění ušpiněných 
beden, které slouží ke skladování sklizeného 
ovoce.  

místo realizace:
Bělotín-Lučice  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
435.375 Kč 
míra dotace: 
50 %

Modernizace 
výrobny 
v Lučicích

Dotační 
program 
MAS-PRV

Eduard 
Kozák

Hlavním cílem projektu byla modernizace 
provozu výrobny sušených a moštovaných 
jablek. S manipulací produkce pomáhají 
otočné vidle na manipulační vozík, dosa-
vadní výhradně ruční práci při krájení ovoce 
na sušení nahradila automatická kráječka 
jablek.

místo realizace:
Bělotín-Lučice  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
620.000 Kč 
míra dotace: 
50 %

32 Dotační 
program 
MAS-PRV

Modernizace 
strojů – 
sekačka, 
elektrické 
nůžky 
a rozmetač

Dotační 
program 
MAS-PRV

Eduard 
Kozák

V rámci projektu žadatel pořídil novou 
a výkonnou techniku: 2 ks elektrických 
nůžek na stromy, sekačku a rozmetadlo 
průmyslových hnojiv se sadovým adaptérem. 
Sekačka s výkyvnými sekcemi je určena 
k vysekávání trávy pod stromy, čímž žadatel 
sníží nutnost použití chemie a tím přispívá 
k ochraně životního prostředí. Rozmetadlo 
umožňuje přesné dávkování hnojiva po celé 
šířce pracovního záběru. Elektrické nůžky 
na stromy nahradily už nefunkční zastaralé 
nůžky.

místo realizace:
Bělotín-Lučice  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
250.950 Kč 
míra dotace: 
50 %

34 Dotační 
program 
MAS-PRV

Hala 
a zpevněná 
plocha – 
Eduard Kozák

Dotační 
program 
MAS-PRV

Eduard 
Kozák

V rámci projektu žadatel vybudoval novou 
manipulační plochu o výměře 300 m2, novou 
montovanou plachtovou halu s podlahou 
a oplocení celého areálu se 3 vstupními 
branami, které zkrátily vzdálenost při svozu 
ovoce ze sadu. Oplocení zvýšilo úroveň 
zabezpečení areálu. V hale jsou uloženy 
obaly na ovoce a parkovány stroje, zpevněná 
plocha a výstavba haly také zvýšila komfort 
zaměstnancům, kdy odpadá riziko manipu-
lace v zabahněném a prašném terénu.  

místo realizace:
Bělotín-Lučice  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
656.728 Kč 
míra dotace: 
50 %

Zlepšení 
hygienických 
a pracovních 
podmínek na 
provozovně

Dotační 
program 
MAS-PRV

Eduard 
Kozák

V rámci projektu se žadatel rozhodl moderni-
zovat provoz výrobny sušeného ovoce mra-
zem, skladu zboží a obchodu, ale i výrobny 
sušených, moštovaných jablek a povidel. 
Pořídil si nový mycí stroj na podlahu, který 
nahradiol dosavadní ruční mytí. K dalšímu 
zvýšení komfortu zaměstnanců přispěl 
vysokotlaký čistič a průmyslový vysavač. 
Velkoobjemové bedny na měkké ovoce 
jsou bez jakýchkoliv otvorů, aby neunikala 
tolik žádaná šťáva z ovoce. Elektrický ručně 
vedený paletový vozík zlepší manipulaci se 
sklizní při zpracování. 

místo realizace:
Bělotín-Lučice  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
115.550 Kč 
míra dotace: 
50 %
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35 Dotační 
program 
MAS-PRV

Modernizace 
moštárny – 
Eduard Kozák

Dotační 
program 
MAS-PRV

Eduard 
Kozák

Aktivity projektu se zaměřily na mod-
ernizaci výrobny moštovaných jablek a 
povidel, což žadateli pomohlo zefektivnit 
práci zaměstnanců, snížit náklady na plnění 
moštíků a povidel do obalů a zmoder-
ni  zovat označování vlastních produktů. 
Pořízením nových technologií se též zvýšila 
produktivita práce, protože čas ušetřený 
při manipulaci  s ovocem a plnění do obalů 
mohou zaměstnanci věnovat výrobě dalších 
produktů. 

místo realizace:
Bělotín-Lučice  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
368.061 Kč 
míra dotace: 
50 %

Strukturovací 
stroj

Dotační 
program 
MAS-PRV

Tomáš 
Lesák

Žadatel si pořídil strukturovací stroj se 
dvěmi pracovními jednotkami s využitím 
ve stolařské a truhlářské výrobě. Strukturo-
vací stroj umožňuje moderní a zákazníky 
hodně žádanou úpravu povrchů u dřeva a 
dřevěných výrobků, kdy umí zvýraznit struk-
turu dřeva.

místo realizace:
Býškovice  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
190.350 Kč 
míra dotace: 
45 %

37 Dotační 
program 
MAS-PRV

Pořízení 
technologie 
a techniky 
APETITE MIX

Dotační 
program 
MAS-PRV

Apetite 
mix s.r.o.

Projekt byl zaměřen na rozvoj podnikání 
žadatele v potravinářství, kdy si pořídil ho-
mogenizátor pro sypké směsi a automobil pro 
zlepšení logistiky a distribuce výrobků.

místo realizace:
Horní Újezd  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
534.375 Kč 
míra dotace: 
45 %

Rozvoj firmy 
ORSÁG 
STAVBY s.r.o.

Dotační 
program 
MAS-PRV

ORSÁG 
STAVBY 
s.r.o.

Firma si díky dotaci rozšířila park o nový 
nakladač pro manipulaci se stavebním 
materiálem. Změny se dočkal též areál 
provozovny, kde byla vydlážděna příjezdová 
plocha s parkovištěm pro mechanizaci 
a zákazníky. Na provozní budově už slouží 
také nová sekční garážová vrata. 

místo realizace:
Horní Újezd  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
755.406 Kč 
míra dotace: 
45 %

39 Dotační 
program 
MAS-PRV

Nákup 
rozdružova-
cího stroje pro 
zastýlání

Dotační 
program 
MAS-PRV

FARMA 
ONDROU-
ŠEK s.r.o.

Žadatel si pořídil rozdružovací stroj pro 
zastýlaní v drůbežárně. Stroj je využíván pro 
stlání před zahájením chovného turnusu, 
aby došlo ke zkvalitnění a zefektivnění 
těchto prací a zkrátil se celý proces přípravy. 
Rozdružovací stroj je nesený s připojením 
k manipulátoru/nakladači.

místo realizace:
Horní Újezd  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
219.466 Kč
míra dotace: 
50 %

Pořízení 
techniky pro 
rozvoj pod-
nikání

Dotační 
program 
MAS-PRV

Milan 
Mašlaň

Žadatel se zabývá zajištěním elekroinstalatér-
ských prací. Pro převoz nářadí i materiálu mu 
slouží nové motorové vozidlo kategorie N1.

místo realizace:
Horní Újezd  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
225.000 Kč 
míra dotace: 
45 %

41 Dotační 
program 
MAS-PRV

Pořízení tech-
niky 2021

Dotační 
program 
MAS-PRV

ORSÁG 
STAVBY 
s.r.o.

Stavební společnost si pořídila nové kompak-
tní rýpadlo pro zemní práce, kdy tento stroj 
svými parametry vhodně doplnil dosavadní 
vozový park firmy.

místo realizace:
Horní Újezd  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
540.000 Kč 
míra dotace: 
45 %

Pořízení 
univerzálního 
hrotového 
soustruhu pro 
společnost 
ZHT Group, 
s. r. o.

MAS-PRV

ZHT Group 
s.r.o.

Firma se zabývá výrobou speciálních 
přístrojů a zařízení záchranářské a hasičské 
techniky. Ke zvýšení efektivity výroby 
přispěla i nová technologie univerzálního 
hrotového soustruhu.

místo realizace:
Hranice-Slavíč  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
241.200 Kč 
míra dotace: 
45 %
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43 Dotační 
program 
MAS-PRV

Modernizace 
sklenářství 
2018

Dotační 
program 
MAS-PRV

Sklenářství 
Viol s.r.o.

Projekt řešil nákup nových strojů na opra-
cování skla. Vertikální vrtačka umožňuje 
dvoustranné vrtání. Jedná se o vysoce přesný 
stroj s nižšími nároky na obsluhu 
a možnostmi vrtání otvorů do velkoformá-
tových skel. Pásová bruska umí broušení 
nepravidelných tvarů a kruhů. Oba stroje 
mají uzavřený okruh chlazení s úsporou 
spotřebované vody. Také jsou ohleduplnější 
k životnímu prostředí, protože nedochází 
k odplavování brusu do odpadu.

místo realizace:
Hranice  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
162.450 Kč 
míra dotace: 
45 %

Nákup stroje 
na výrobu 
zmrzliny

Dotační 
program 
MAS-PRV

David 
Polišenský

Živnostník zakoupil nový stroj na výrobu 
zmrzliny s cílem zvýšit stálou kvalitu 
a rychlost produkce při výdeji a prodeji. 
Stroj nabízí vysoký výkon díky velkým válcům 
ve stroji a vysokému výkonu mrazících 
kompresorů. 

místo realizace:
Hranice  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
123.750 Kč 
míra dotace: 
45 %

Dokončení 
výstavby 
sklenářství

Dotační 
program 
MAS-PRV

Sklenářství 
Viol s.r.o.

Projekt napomohl k dobudování nové provozovny 
sklenářství. Jednalo se  o zateplení a fasádu hlavní 
budovy, dostavbu plotu, instalaci vjezdové brány 
a osazení 7 žaluzií na okna hlavní budovy. Do pro-
vozu si pak žadatel pořídil ještě nový řezací stůl na 
sklo. 

místo realizace:
Hranice  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
456.300 Kč 
míra dotace: 
45 %

Pořízení 
vybavení pro 
modernizaci 
jeviště a sálu 
sokolovny 
v Hranicích
Dotační 
program 
MAS-PRV

Tělocvičná 
jednota 
Sokol 
Hranice

Cílem projektu byla modernizace jeviště 
a sálu sokolovny, jež je využívána jednak pro 
vlastní spolkovu činnost žadatele stejně jako 
pro akce různého typu dalších organizací 
a spolků z města Hranice. Bylo pořízeno nové 
osvětlení jeviště, výkonný dataprojektor, 352 
židlí a 50 stolů včetně přepravních vozíků, 
jeviště se pak dočkalo nové opony 
s pojezdem.    

místo realizace:
Hranice  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
717.599 Kč 
míra dotace: 
80 %

47 Dotační 
program 
MAS-PRV

Kombinovaný 
kypřič

Dotační 
program 
MAS-PRV

Hana 
Klvaňová

Projekt řešil pořízení kombinovaného kypřiče 
o záběru 4 m sloužícího pro obdělávání 
zemědělské půdy.

místo realizace:
Hustopeče 
n. B.-Poruba  
rok realizace:  
2018  
výše dotace: 
255.000 Kč 
míra dotace: 
60 %

Modernizace 
firmy Váhala 
a spol.

Dotační 
program 
MAS-PRV

VÁHALA 
a spol. s r.o. 
výroba 
a prodej 
masných 
a lahůdkář-
ských 
výrobků

Projekt řešil pořízení nového vybavení do 
výrobny masných výrobků. Kostkovací stroj 
kraje maso a zeleninu do salátů, ovinovací 
stroj na palety slouží k zajištění stability zboží 
na paletách při rozvozu, sušička vzduchu 
snižuje vlhkost a elektrický vysokozdvižný 
vozík pomáhá při manipulaci uvnitř provozu. 

místo realizace:
Hustopeče n. B.  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
983.000 Kč 
míra dotace: 
50 %

49 Dotační 
program 
MAS-PRV

Pořízení 
briketovacího 
lisu

Dotační 
program 
MAS-PRV

Milan 
Šmerda

Žadatel si do stolařského provozu pořídil 
briketovací lis, díky němuž efektivně zpra-
covává odpad vzniklý v rámci provozu. 

místo realizace:
Hustopeče n. B.  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
103.500 Kč 
míra dotace: 
45 %

Pořízení 
vybavení – 
KD Poruba, 
KD Vysoká

Dotační 
program 
MAS-PRV

městys 
Hustopeče 
n. B.

Žadatel díky dotaci vybavil sály kulturních 
domů v místních částech Poruba a Vysoká 
v součtu 300 kusy nových židlí a 86 kusy 
stolů, čímž nahradil staré a opotřebované 
vybavení obou sálů.

místo realizace:
Hustopeče n. B.-
Poruba, Vysoká  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
413.713 Kč 
míra dotace: 
80 %
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51 Dotační 
program 
MAS-PRV

Plnička 
mléka

Dotační 
program 
MAS-PRV

Hana 
Klvaňová

Pořízená plnička mléka pomáhá ve výrobě 
s přesným dávkováním a plněním mléka do 
plastových lahví o objemu 1 l.

místo realizace:
Hustopeče 
n. B.-Poruba  
rok realizace:
2019  
výše dotace: 
60.000 Kč 
míra dotace: 
50 %

Mobilní 
podniková 
prodejna 
firmy VÁHALA  
a spol. s.r.o., 
Hustopeče 
nad Bečvou

Dotační 
program 
MAS-PRV

VÁHALA 
a spol. 
s r.o. 
výroba 
a prodej 
masných 
a lahůd-
kářských 
výrobků

Dotace přispěla k vybudování nové 
podnikové prodejny, kde se prodávají 
firemní výrobky a doplňkově i sortiment 
dalších regionálních i nadregionálních 
producentů. Prodejna je výhodně umístěna 
vedle výrobny a je dobře dostupná nejen 
místním obyvatelům, ale také zákazníkům 
projíždějícím po sousední vytížené silnici. 
Slovo mobilní v názvu projektu odkazuje 
na skutečnost, že byla vybudována z lehce 
demontovatelných kontejnerů jako staveb-
nice, přesto splňuje náročné standardy pro-
vozu stejně jako estetické nároky na vzhled.

místo realizace:
Hustopeče n. B.  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
865.755 Kč 
míra dotace: 
50 %

53 Dotační 
program 
MAS-PRV

Pořízení 
automobilu 
– Ekofarma 
Jezernice

Dotační 
program 
MAS-PRV

Ekofarma 
Jezernice 
s.r.o.

Cílem projektu byl nákup užitkového auto-
mobilu sloužícího k převozu zemědělských 
výrobků a krmiv koncovým odběratelům. 
Odpadla tak nutnost řešit tento závoz 
využíváním drahých externích služeb. 

místo realizace:
Jezernice  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
246.000 Kč 
míra dotace: 
50 %

Pořízení 
mulčovače

Dotační 
program 
MAS-PRV

Ekofarma 
Jezernice 
s.r.o.

Žadatel si pořídil nový, spolehlivý a výkonný 
stroj do rostlinné výroby v režimu eko - 
mulčovače. Nový mulčovač díky většímu 
výkonu i záběru zvýšil produktivitu práce a 
je také méně náročný na počet obsluhujících 
pracovníků. Díky moderní koncepci je také 
práce s ním pro zaměstanance bezpečnější. 

místo realizace:
Jezernice  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
441.000 Kč 
míra dotace: 
60 %

55 Dotační 
program 
MAS-PRV

Modernizace 
technologie 
dojení

Dotační 
program 
MAS-PRV

Lubomír 
Holčák st.

Jednalo se o rekonstrukci a modernizaci 
stávající autotandemové dojírny 2 × 3 
stání pro 6 ks dojnic spočívající v instalaci 
moderních dojících technologií v současné 
dojírně, jejich prvků a osazení. Součástí byl 
i so¼warový upgrade k vyššímu využití dat 
získaných při dojení.

místo realizace:
Jindřichov  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
294.142 Kč 
míra dotace: 
50 %

Chladící tank 
na syrové 
kravské mléko

Dotační 
program 
MAS-PRV

Lubomír 
Holčák st.

Zemědělec vybavil dojírnu chladícím 
tankem s automatickým mycím systémem o 
objemu 3000 litrů. Dochází tak k rychlejšímu 
zchlazení syrového kravského mléka a tím 
dosažení jeho parametrů stanovených 
odběratelem.

místo realizace:
Jindřichov  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
187.350 Kč 
míra dotace: 
50 %

57 Dotační 
program 
MAS-PRV

Pořízení 
taženého 
půdního válce 
CAMBRIDGE

Dotační 
program 
MAS-PRV

Marie 
Holčáková

Předmětem projektu bylo pořízení tažených 
půdních válců, které slouží ke zpracování 
půdy před setím, obnovení kapilarity 
půdy, rozdrobení hrud a urovnání povrchu. 
Využitelné jsou i pro zpracování půdy po 
zasetí, kdy napomohou ke zvýšení pravi-
delnosti vzcházení osiva a zrychlení růstu 
vegetace. 

místo realizace:
Jindřichov  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
262.500 Kč 
míra dotace: 
70 %

Pořízení 
Rozmetadla 
minerálních 
hnojiv

Dotační 
program 
MAS-PRV

Lubomír 
Holčák ml.

Žadatel si pro rozběh svého zemědělského 
podnikání pořídil rozmetadlo minerálních 
hnojiv, jež slouží k šetrnému podávání hno-
jiva s maximální přesností při aplikace v ob-
dobí pěstování komodity. Dlouhé rozmetací 
lopatky šetrně přenášejí energii na granu-
lát a tím je zajištěno rovnoměrné a přesné 
dávkování hnojiva. 

místo realizace:
Jindřichov  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
336.000 Kč 
míra dotace: 
70 %
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59 Dotační 
program 
MAS-PRV

Pořízení pro-
plachového 
systému do 
dojírny

Dotační 
program 
MAS-PRV

Lubomír 
Holčák st.

Projekt řešil nákup proplachového zařízení 
pro dojící stroje v tandemové dojírně 
žadatele. Po dojení každé dojnice dojde 
k dezinfekci strukových násadců a tím se 
zamezí bakteriální kontaminaci další dojnice.  
Proplachový systém tak zajišťuje prevenci 
před nemocemi a přispívá ke splnění hygien-
ických podmínek na vysoké úrovni.

místo realizace:
Jindřichov  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
124.750 Kč 
míra dotace: 
50 %

Společné 
venkovní 
ustájení 
telat

Dotační 
program 
MAS-PRV

Marie 
Holčáková

Projekt je orientován na řešení venkovního 
ustájení telat. Bylo zakoupeno šest samostat-
ných jednotek bud s ohrazením, kdy může 
být v každé jednotce umístěno až pět telat od 
dvou měsíců do sedmi měsíců věku. 

místo realizace:
Jindřichov  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
231.000 Kč 
míra dotace: 
70 %

61 Dotační 
program 
MAS-PRV

Mycí systém

Dotační 
program 
MAS-PRV

Lubomír 
Holčák st.

Projekt se zaměřil na řešení situace při dojení 
krav. Mycí systém slouží k provedení hygieny 
vemene před dojením, o to k omytí, osušení 
a desinfekci struků vemene krav.

místo realizace:
Jindřichov  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
140.000 Kč 
míra dotace: 
50 %

Vybavení 
spolkové 
místnosti 
a knihovny

Dotační 
program 
MAS-PRV

obec 
Jindřichov

Projekt přispěl k dalšímu zkvalitnění zázemí 
spolkových víceúčelových prostor, které se 
nacházejí v budově staré školy č.p. 86a to 
nákupem vybavení hned do 2 místností. 
V kni hovně slouží nové regály na knihy, note-
book a čtenářský koutek se 2 křesly 
a stol kem. Spolková místnost nabízí projek-
tor, interaktivní panel a malou kuchyňku 
s vybavením. Obě prostory pak zaplnilo též 
70 nových židlí a 20 stolů.     

místo realizace:
Jindřichov  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
377.599 Kč 
míra dotace: 
80 %

63 Dotační 
program 
MAS-PRV

Rozvoj 
podnikání – 
Jiří Slovák

Dotační 
program 
MAS-PRV

Jiří Slovák Živnostník poskytuje služby v oboru insta-
latérství a montáží solárních panelů a kotlů. 
Starý dosluhující automobil nahradil novou 
dodávkou využívanou k převozu materiálu 
a nástrojů k zákazníkovi.  

místo realizace:
Malhotice  
rok realizace:  
2019 
výše dotace: 
259.934 Kč 
míra dotace: 
45 %

Pořízení 
automobilu

Dotační 
program 
MAS-PRV

Oldřich 
Kubeša

Uzenář využívá k rozvozu zboží nový auto-
mobil s chlazeným izotermickým přepravním 
prostorem, který sloužit k zachování teploty 
při přepravě výrobků ke spotřebitelům.  

místo realizace:
Malhotice  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
350.000 Kč 
míra dotace: 
50 %

65 Dotační 
program 
MAS-PRV

Zázemí pro 
kulturní život 
v obci 
Opatovice

Dotační 
program 
MAS-PRV

obec Opa-
tovice

Projekt pomohl zlepšit zázemí pro kulturní 
život v obci. V budově hasičské zbrojnice se 
nevyužívané podkroví díky nové podlaze 
a pořízení nábytku proměnilo ve spolkovou 
místnost, do Lidového domu bylo pořízeno 
chladící zařízení a myčka na nádobí.  

místo realizace:
Opatovice  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
347.518 Kč 
míra dotace: 
80 %

Nákup 
rozmetadla 
umělých hno-
jiv a agroruky 
pro plnění

Dotační 
program 
MAS-PRV

Petr 
Zdráhala

Zemědělec si díky dotaci pořídil 2 stroje. 
Nesené rozmetadlo umělých hnojiv s jedno-
komorovým zásobníkem na traktor je vhodné 
především pro farmáře s menší výměrou 
a ideální pro aplikaci drobných semen. 
Rozmetadlo umožňuje přesné a rovnoměrné 
dávkování aplikovaného hnojiva. Agroruka 
pro manipulaci s big bag vaky poslouží 
k plnění jak rozmetadla, tak secího stroje.

místo realizace:
Paršovice  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
97.900 Kč 
míra dotace: 
50 %
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67 Dotační 
program 
MAS-PRV

Pořízení 
mobilního 
vybavení pro 
kulturně-
společenskou 
činnost v obci 
Paršovice

MAS-PRV

obec 
Paršovice

Cílem projektu bylo pořízení nového 
mobilního vybavení pro venkovní kulturně-
společenskou činnost v obci. Zakoupeny byly  
2 nůžkové stany, 1 velkokapacitní stan a 10 
sad pivních setů.

místo realizace:
Paršovice  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
159.200 Kč 
míra dotace: 
80 %

Pořízení 
obraceče

Dotační 
program 
MAS-PRV

Petr 
Voldán

Předmětem projektu byl nákup obraceče pro 
šetrné zacházení a zajištění vydatnosti krmi-
va s minimálním znečištěním. Pořízený stroj 
je charakteristický svou nízkou energetickou 
náročností a dobrou manévrovatelností. 

místo realizace:
Partutovice  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
228.330 Kč 
míra dotace: 
60 %

69 Dotační 
program 
MAS-PRV

Modernizace 
zeměděls-
kého 
podniku 
Statky 
Potštát, a.s.
Dotační 
program 
MAS-PRV

Statky 
Potštát, 
a.s.

Předmětem projektu bylo pořízení výkonného 
dvourotorového shrnovače píce pro zajištění 
sklizně objemných krmiv podniku.

místo realizace:
Potštát  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
352.165 Kč 
míra dotace: 
60 %

Pořízení 
výrobní tech-
nologie pro 
společnost 
Pila Potštát 
s.r.o.

Dotační 
program 
MAS-PRV

PILA 
POTŠTÁT 
s.r.o.

Náplní projektu se stalo pořízení nové tech-
nologie - moderní automatické krátící pily 
včetně dopravníků a příslušenství, díky které 
vznikne vysoký kapacitní nárůst produktiv-
ity žadatele. Krátící pila je vhodným řešením 
pro přípravu hranolů a desek ve výrobě palet 
a dalších dřevěných obalových produktů. 
Součástí realizace projektu bylo i vytvoření 
1 nového pracovního místa. 
 

místo realizace:
Potštát  
rok realizace:  
2018  
výše dotace: 
369.907 Kč 
míra dotace: 
45 %

71 Dotační 
program 
MAS-PRV

Rozvoj 
lyžařského 
areálu na 
Potštátě

Dotační 
program 
MAS-PRV

Ski klub 
Hranice, 
spolek

Ski klub Hranice provozuje jediný lyžařský 
areál v regionu, a to na okraji města Potštát. 
Díky projektu bylo pořízeno sněžné dělo, díky 
kterému je možné prodloužit období využití 
lyžařského areálu. 

místo realizace:
Potštát  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
205.494 Kč 
míra dotace: 
45 %

Další moder-
nizace 
lyžařského 
areálu na 
Potštátě

Dotační 
program 
MAS-PRV

Ski klub 
Hranice, 
spolek

Ski klub Hranice si pro lyžařský areál na 
okraji města Potštát, který provozuje, pořídil 
další zasněžovací dělo, díky kterému bude 
možné celý svah vysněžit ještě v kratší době 
a prodlouží se tak doba využití lyžařského 
areálu. 

místo realizace:
Potštát  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
205.044 Kč 
míra dotace: 
45 %

73 Dotační 
program 
MAS-PRV

Modernizace 
zemědělského 
podniku

Dotační 
program 
MAS-PRV

Statky 
Potštát, 
a.s.

Projekt se zaměřil na modernizaci haly pro 
posklizňovou linku, kde byla vylita nová 
betonová podlaha a nově vystavěny nenosné 
cihlové zdi. Žadatel tak zvýšil komfort pro 
uskladnění sklizně zrnin.

místo realizace:
Potštát  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
575.302 Kč 
míra dotace: 
60 %

Pojízdný pás 
pro děti 
i začátečníky 
- Ski areál 
Potštát
Dotační 
program 
MAS-PRV

Ski klub 
Hranice, 
spolek

V rámci dalšího rozvoje lyžařského areálu 
pořídil žadatel pohyblivý pás pro začínající 
lyžaře o délce 45 m, který je vybaven všemi 
potřebnými bezpečnostními prvky. 
Zařízení nahradilo dosavadní jednoduchý 
lanový minivlek. 

místo realizace:
Potštát  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
560.070 Kč 
míra dotace: 
45 %
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75 Dotační 
program 
MAS-PRV

Nákup lisu na 
kulaté balíky

Dotační 
program 
MAS-PRV

Radek 
Hradil

Zemědělec díky nákupu lisu na kulaté balíky 
urychlil sklizeň, nový stroj nabízí i lepší 
parametry slisování do jednotlivých balíků.

místo realizace:
Provodovice  
rok realizace:  
2018  
výše dotace: 
238.860 Kč 
míra dotace: 
60 %

Nákup trak-
toru s čelním 
nakladačem

Dotační 
program 
MAS-PRV

Radek 
Hradil

Žadatel si pořídil nový traktor pro rostlinnou 
výrobu, především pro sklizeň sena 
a nahradil tak starý dosluhující stroj. Využije 
ho také při zapřažení nového lisu na kulaté 
balíky. Díky tomu zefektivnil sklizeň sena, 
manipulaci s balíky při krmení a nakládání 
hnoje.

místo realizace:
Provodovice  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
659.964 Kč 
míra dotace: 
70 %

77 Dotační 
program 
MAS-PRV

Nákup 
obraceče 
na seno

Dotační 
program 
MAS-PRV

Radek 
Hradil

Mladému zemědělci v rozběhu jeho 
hospodářství pomohl obraceč pro rostlinnou 
výrobu. Nový obraceč nahradil starý dosluhu-
jící stroj, má širší záběr 5,5m, vyšší pojezdo-
vou rychlost a tím zefektivnil sklizeň sena. 

místo realizace:
Provodovice  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
119.790 Kč 
míra dotace: 
60 %

Bez střechy 
a lžíce 
to nejde

Dotační 
program 
MAS-PRV

Arnošt 
Hradil

Předmětem projektu byla rekonstrukce 
střechy stáje a skladu, který slouží pro 
chov dobytka a uskladnění krmiva a vlastní 
zemědělské produkce. Zemědělec si také 
zakoupil novou krmící lžíci pro dobytek.

místo realizace:
Provodovice  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
457.800 Kč 
míra dotace: 
60 %

79 Dotační 
program 
MAS-PRV

Zvelebení 
stáje

Dotační 
program 
MAS-PRV

Arnošt 
Hradil

PROJEKT V REALIZACI. Předmětem projektu 
je rekonstrukce vnitřních prostor stáje pro 
skot. V plánu je odstranění nevyhovujícího 
krmícího žlebu, zarovnání omítek, rekon-
strukce podlahy i rozšíření vrat pro průjezd 
techniky. Z každého kotce bude vybourán 
nový průchod do venkovního výběhu a nová 
zeď oddělí stáje od ostatních prostor.

místo realizace:
Provodovice  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
535.000 Kč 
míra dotace: 
50 %

Nákup 
žacího 
stroje

Dotační 
program 
MAS-PRV

Radek 
Hradil

Projekt se zaměřil na nákup neseného žacího 
stroje pro sklizeň sena, který nahradí starou 
rotační sekačku. Nový stroj je výkonnější jak 
v záběru (2,3m), tak v pojezdové rychlosti, 
čímž zefektivnil sklizeň sena. 

místo realizace:
Provodovice  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
133.584 Kč
míra dotace: 
60 %

81 Dotační 
program 
MAS-PRV

Nakladači se 
nedá rukama 
konkurovat

Dotační 
program 
MAS-PRV

Michaela 
Hradilová

Předmětem projektu se stal nákup nového 
samojízdného kolového kloubového teles-
kopického nakladače s příslušenstvím. 

místo realizace:
Provodovice  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
379.830 Kč 
míra dotace: 
45 %

Pořízení 
vybavení pro 
kulturně-
společenskou 
činnost v obci 
Rakov
Dotační 
program 
MAS-PRV

obec 
Rakov

Díky projektu bylo pořízeno 50 nových stolů 
a 200 židlí do sálu kulturního domu a také 
6 ks skříněk do spolkové místnosti v místní 
hasičárně.

místo realizace:
Rakov  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
383.399 Kč
míra dotace: 
80 %

PROJEKT 
V REALIZACI
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83 Dotační 
program 
MAS-PRV

CNC vertikální 
obráběcí 
centrum

Dotační 
program 
MAS-PRV

Václav 
Havran

Žadatel modernizoval výrobu novým CNC 
vertikálním obráběcím centrem. Plně auto-
matická technologie zvládá náročné operace 
a vyrábí kvalitní a přesné díly dle zadání.

místo realizace:
Rouské  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
787.455 Kč
míra dotace: 
45 %

Pořízení 
vybavení pro 
kulturně-
společenskou 
činnost v obci 
Rouské
Dotační 
program 
MAS-PRV

obec 
Rouské

Projekt přispěl k dalšímu rozvoji spolkových 
aktivit v obci a to díky pořízení vybavení 
hojně využívaného při pořádání nejrůznějších 
akcí: venkovního vánočního osvětlení, 
bezdrátového mikrofonu a nůžkového stanu 
s pultem.

místo realizace:
Rouské  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
144693 
míra dotace: 
80 %

85 Dotační 
program 
MAS-PRV

Pořízení 
automobilu – 
Hranicko a.s.

Dotační 
program 
MAS-PRV

Hranicko 
a.s.

Projekt se zaměřil na zlepšení distribuce 
vlastního produktu - máku, a to jak při 
převozu uvnitř podniku, tak hlavně ke 
konečnému zákazníkovi. K tomu slouží nový 
užitkový automobil, který tak napomůže 
dalšímu rozšíření podnikatelských aktivit.

místo realizace:
Střítež n. L.  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
245500 
míra dotace: 
50 %

Rekonstrukce 
a vybavení 
budovy 
mysliveckého 
spolku Střítež 
n. L.

Dotační 
program 
MAS-PRV

Myslivecký 
spolek 
Střítež nad 
Ludinou

Projekt se zaměřil na rekonstrukci a vybavení 
budovy mysliveckého spolku. Největší inves-
ticí byla výměna stávajících oken a vstupních 
dveří. Do vybavení spolkové místnosti 
přibyly nové stoly, židle a dále nastřelovací 
stolice pro správné seřízení zaměřovacího 
puškohledu na kulovnici. Při činnosti kroužku 
mladých myslivců a na dalších akcích se 
využije nůžkový stan. 

místo realizace:
Střítež n. L.  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
119.197 Kč 
míra dotace: 
80 %

87 Dotační 
program 
MAS-PRV

Pořízení 
vybavení do 
zázemí 
kulturního 
a spolkového 
sálu obce

Dotační 
program 
MAS-PRV

obec 
Střítež 
n. L.

Obec v roce 2019 dokončila generální rekon-
strukci kulturního sálu a klubových místností 
v budově sokolovny, kterou využívají též 
místní spolky a škola. Projekt pomohl 
s vybavením pro pořádání akcí a spolkovou 
činnost: interaktivní tabule, 6 skříní, 6 sklá-
dacích stolů, 36 židlí, kuchyňský kout a sada 
osvětlení podia včetně tříbodového nosníku 
olků a pořádání kulturních akcí. 

místo realizace:
Střítež n. L.  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
329.656 Kč
míra dotace: 
80 %

Pořízení 
přepravníku 
zvířat

Dotační 
program 
MAS-PRV

Hranicko 
a.s.

Žadatel si díky projektu pořídil nový, 
spolehlivý a výkonnější přepravník zvířat 
typu WF-DTV včetně příslušenství. Nový 
přepravník díky větší kapacitě zvýšil produk-
tivitu práce a snížil provozní náklady na 
opravy a provoz. Zároveň je šetrnější k půdě, 
životnímu prostředí a zvyšuje komfort lidské 
práce.

místo realizace:
Střítež n. L.  
rok realizace:  
2020  
výše dotace: 
328.043 Kč
míra dotace: 
60 %

89 Dotační 
program 
MAS-PRV

Modernizace 
provozu a vy-
bavení školní 
kuchyně ZŠ a 
MŠ Střítež nad 
Ludinou

MAS-PRV

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Střítež 
n. L.

Škola si díky projektu pořídila moderní 
vybavení do školní kuchyně, konkrétně nový 
konvektomat a moderní mycí centrum, které 
je úspornější ve spotřebě vody i elektrické 
energie. 

místo realizace:
Střítež n. L.  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
643.514 Kč
míra dotace: 
80 %

Relaxační 
zóna

Dotační 
program 
MAS-PRV

PENZION 
OSTRA-
VANKA, 
s.r.o.

V nevyužitém suterénu penzionu vznikla 
díky dotaci relaxační zóna sestávající se 
z hydromasážní vany, finské sauny, sprchy, 
šatny, relaxačního prostoru s lehátky 
a minibarem, došlo také na rekonstrukci 
příslušejících WC a zázemí pro úklid. Nová 
služba pro hosty penzionu zvýšila komfort 
a nabídku poskytovaných ubytovacích 
služeb.

místo realizace:
Teplice n. B.  
rok realizace:  
2019  
výše dotace: 
383.739 Kč 
míra dotace: 
45 %
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91 Dotační 
program 
MAS-PRV

Výstavba 
ocelokůlny 
a rekon-
strukce 
krytiny 
přístřešku

Dotační 
program 
MAS-PRV

Pavel 
Sekanina

Cílem projektu byly 2 stavební úpravy. Jedna-
lo se o výstavbu ocelokůlny. kdy zemědělec 
svépomocí vybudoval základní konstrukci, 
dotace pak pomohla s opláštěním, krovy 
a střešní krytinou. Zvětšila se tak kapacita 
prostor pro uskladnění sena a slámy. Dále se 
projekt zaměřil na přístřešek ke garážování 
zemědělských strojů. Jeho střecha byla ve 
velmi špatném stavu, proto došlo ke kom-
pletní rekonstrukci zastřešení. 

místo realizace:
Všechovice  
rok realizace:  
2021  
výše dotace: 
471.900 Kč 
míra dotace: 
60 %

VYBAVENÍ 
KULTURNÍHO 
DOMU 
VŠECHOVICE

Dotační 
program 
MAS-PRV

obec 
Všechovice

Na generální rekonstrukci kulturního 
domu navázal žadatel nákupem nového 
vybavení v podobě 42 stolů, 290 klasických 
a 9 barových židlí. Kulturní dům veřejnosti 
slouží od listopadu 2022. 

místo realizace:
Všechovice  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
672.000 Kč 
míra dotace: 
80 %

93 Dotační 
program 
MAS-PRV

Školní 
kuchyně ZŠ 
Všechovice

Dotační 
program 
MAS-PRV

obec 
Všechovice

Projekt se zaměřil na nové vybavení do školní 
kuchyně. Dotace pomohla s nákupem konve-
ktomatu a indukčního sporáku s nezbytným 
příslušenstvím.

místo realizace:
Všechovice  
rok realizace:  
2022  
výše dotace: 
720.000 Kč 
míra dotace: 
80 %

MAS Hranicko úspěšně vyčerpala alokace dotačních programů 
MAS-IROP, MAS-PRV i MAS-OPZ za roky 2018-2022, čímž uzavřela reali-
zaci SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“. Nyní se 
už pilně připravuje na  rozjezdu nového bloku dotačních programů 
navázaných na programovací období EU 2021–2027. S vyhlašováním 
výzev ovšem MAS reálně započne až v letech 2023 a 2024. Jaké budou 
základní parametry, časové harmonogramy a  oblasti podpory no-
vých dotačních programů?

Nejdále v přípravách je dotační program MAS-IROP (Integrova-
ný regionální operační program), kde první výzvy očekáváme 
na jaře či v létě 2023. Známe celkovou alokaci, která pro území MAS 
Hranicko činí více než 61 milionů korun, což je cca o 15 milionů 
více, než bylo k dispozici v uplynulém období 2014-2020. Výrazně se 
také rozšířil počet oblastí, kam můžeme tuto investiční podporu 
do infrastruktury nasměrovat. Je ovšem vhodné, abychom se z na-
bízené šíře zaměřili prioritně jen na  určitý prioritní výčet.  Pokud 
totiž zařadíme do dotačního programu velké množství témat, dojde 
k rozmělnění podpory vždy jen do jednoho či dvou projektů z každé 
oblasti, a tedy bez zásadnějšího dopadu na rozvoj regionu. Členská 
základna a  pracovní skupiny MAS tak v  těchto měsících debatují 
nad výše uvedenými oblastmi a jejich výběrem do dotačního pro-
gramu MAS-IROP. Zatímco je téměř jisté zařazení témat základní 
a  mateřské školy, bezpečnost chodců v  dopravě, zapsané kul-
turní památky či registrované sociální služby, otazník visí nad 
cyklostezkami, cestovním ruchem či nákupem vybavení pro hasiče. 
Naopak zřejmě nebudou vybrány oblasti muzeí, knihoven či veřej-
ných prostranství. K  zodpovědnému rozhodnutí přispívá jednak 
analýza aktuálních potřeb a problémů regionu, stejně jako průběž-
ný sběr projektových záměrů tak, aby bylo jisté, že i na straně po-
tenciálních žadatelů bude o realizaci dotačních projektů dostatečný 
zájem. Rozhodnutí padne během zimy a tedy zhruba o 4 až 6 měsí-
ců dříve, než budou vyhlášeny první výzvy. 

Více k  MAS-IROP zde: https://www.regionhranicko.cz/sclld, sekce 
Dokumenty ke stažení, složka MAS-IROP

Trochu odlišnou cestou jde dotační program MAS-PRV (Pro-
gram rozvoje venkova), u něhož se pokračuje s dosavadními ob-
lastmi podpory a podle stávajících pravidel až do konce roku 2023. 
MAS na to pro letošní a příští rok obdržela dodatečnou alokaci více 
jak 5 milionů korun a v příštím roce tak stihne další 2 výzvy zaměře-
né na podporu drobného podnikání, infrastrukturu škol a kulturní 
a spolkové zázemí v obcích. Teprve až od roku 2024 se program vel-
mi pravděpodobně přejmenuje na SPZ tedy Společná zemědělská 
politika a změní se oblasti podpory podle výsledků aktuálního vy-
jednávání České republiky s Evropskou komisí. Jistotou je další po-
sun podpory směrem ke snižování dopadů klimatických změn, za-
chování biodiverzity a  posílení ekologické stránky zemědělské 
produkce. To vše se projeví v podmínkách dotační podpory jak pro 
zemědělskou prvovýrobu, tak pro zpracování produkce a výrobu 
potravin. Pouze v dotačních programech přes MAS by měla zůstat 
nadále i  podpora drobného nezemědělského podnikání, z  tzv. 
článku 20 zbyde zřejmě jen podpora kulturní a spolkové činnosti, 
dosavadní oblasti jako např. školy či veřejná prostranství se defini-
tivně přesunou pouze pod výše popsaný IROP. Jedinou jistotou pro 
MAS Hranicko je zatím již známá alokace dotačního programu, kte-
rá na roky 2024-2027 bude činit něco málo přes 24 milionů korun. 
V součtu s 5 miliony současného „přechodného období“ se tak na-
výšila podpora oproti sedmiletce 2014-2020 o 9 milionů korun. 

Více k aktuálním výzvám MAS-PRV zde: https://www.regionhranic-
ko.cz/mas-hranicko/aktuality/Dotacni-program-MAS-PRV-meni-svuj-
-harmonogram-vyzev-znovu-podpori-skoly-v-regionu-1347 

Více k budoucímu SZP zde:
https://www.regionhranicko.cz/sclld, sekce Dokumenty ke stažení, 

složka SZP

Nejvýraznější změny se týkají podpory z operačního programu 
Zaměstnanost+, kde už nebudeme vyhlašovat výzvy pro koncové 
příjemce podpory jako doposud. Naopak to bude sama MAS jako 
nositel tzv. „deštníkového“ projektu, která ve spolupráci s místními 
neziskovkami bude realizaci celé škály aktivit zajišťovat. Šestiletý 

MAS Hranicko už zná alokace i oblasti podpory 
většiny dotační programů MAS pro období 2023–2027
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projekt pod názvem „Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+“ bude 
rozdělen do dvou fází, přičemž jasné kontury jsou připraveny proza-
tím pro období let 2023 – 2025. MAS zaměstná komunitní pracovní-
ky, sociálního pracovníka, pečující osoby a  koordinátora projektu 
v předpokládaném počtu 19 osob s různou mírou úvazků. Aktivity 
se zaměří na poradenství a podporu neformálně pečujících osob, 
terénní poradenství pro rodiny, komunitní setkávání rodin s dět-
mi, dospívajících, pečujících osob i seniorů. Dojde také na pořádání 
komunitních venkovských táborů či setkávání v komunitní zahra-
dě. Zde již byla Žádost o podporu tohoto projektu s rozpočtem cca 
8 milionů Kč podána a  oznámení o  získání dotace očekáváme 
do konce roku 2022.

Více k projektu „Společně pro Hranicko“ zde: www.regionhranicko.
cz/opzplus 

Otazníky zatím visí nad rozběhem vlastního dotačního programu 
v rámci OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschop-
nost). Tento program bude pro MASky novinkou, z  jeho širokého 
zacílení na podnikání, vědu a výzkum bychom se v našem dotačním 
programu měli zaměřit výhradně na  malé a  střední podnikatele 
a v jejich projektech pak na digitalizaci, robotizaci a zavádění ino-
vací do výrobních procesů. V tomto ohledu bude podpora odlišná 
od MAS-PRV, kde drobní podnikatelé získávají dotace např. na užit-
ková vozidla nebo nákup různých strojů a vybavení do dílen či kan-
celáří bez nutnosti zásadních inovací jejich produkce či služeb. Pro-
zatím máme pro celé Hranicko přislíbeno necelé 3 miliony Kč, 
v  případě, že se bude dařit čerpání, měly by pro roky 2025-2027 
přibýt další 3 miliony. Je tedy jasné, že MAS bude muset nastavit 
zacílení programu tak, abychom při příliš „otevřené náruči“ neza-
příčinili zbytečně výrazný převis zájmu nad finančními možnostmi 
dotačního programu. Rozběh dotačního programu je plánován nej-
spíš na podzim roku 2023.

Více o MAS-OPTAK zde: https://www.regionhranicko.cz/sclld, sekce 
Dokumenty ke stažení, složka OP TAK

V  OP ŽP (Operační program Životní prostředí) naopak o  vlastní 
dotační program nejspíše přijdeme. Nic zásadního se ovšem nesta-
ne, protože vzhledem ke složitým podmínkám a nízkému procentu 
podpory se do něj bohužel ani v minulém období obce příliš nehr-
nuly. Na  Hranicku se nakonec zrealizoval pouze jediný projekt 
na vznik ÚSES, dva podpořené projekty na výsadbu zeleně nakonec 
od  realizace odstoupily. Řídící orgán v  Praze počítá se zapojením 
MASek pouze do  vytipování a  asistence při realizaci komplexních 
energetických úspor na zhruba 30 ukázkových veřejných budovách 
v rámci celé republiky. Které to budou, ukáže teprve budoucnost. 

MAS rovněž zprostředkovává pro regionální školství kontinuální 
podporu z operačního programu VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání), 
který se pro současné období přejmenoval na operační program 
JAK (Jan Amos Komenský). Děje se tak formou navazujících pro-
jektů sdružených pod názvem MAP (Místní akční plán vzdělávání), 
kterým postupně přiřazujeme římské číslice. MAPy I. a II. běžely v le-
tech 2016 až 2022. Aktuálně realizujeme až do konce roku 2023 MAP 
III., který je především překlenovací, hodnotící a plánující. Plány se 
zúročí a zrealizují v letech 2024 až 2026 v projektu MAP IV.. Hlavním 
cílem MAPů je zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základ-
ních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních 
aktérů ve vzdělávání. To se odbývá především formou společného 
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit, které po-

máhají řešit místně specifické problémy a  potřeby. Aktivity jsou 
tedy místním školám šité na míru, podporují vzájemnou spolupráci 
a sdílení a přispívají k rozvoji škol v regionu.

Více o MAP zde: https://www.regionhranicko.cz/map

Kromě výše uvedených operačních programů se MAS připravuje 
též na zapojení do Národního plánu obnovy a to v oblasti zavádění 
komunitní energetiky a poskytování energetického poradenství 
domácnostem, firmám i  obcím, tento proces je ovšem prozatím 
v úplných začátcích. MAS se nadále zajímá a podporuje svými akti-
vitami udržitelný rozvoj lokality Hranický kras, pořádá různé ex-
kurze a semináře a je zapojena aktivně v činnosti Krajského sdruže-
ní MAS Olomouckého kraje. Rovněž pokračujeme v  metodické 
a konzultační pomoci školám s administrací tzv. „šablon“, jedno-
duchých projektů, které přispívají k  zajištění rovného přístupu 
ke  vzdělávání prostřednictvím podpory personálních pozic jako 
např. školní asistent, speciální pedagog či kariérní poradce. Umož-
ňují rovněž další vzdělávání pracovníků škol, vzájemné sdílení zku-
šeností a zavádění inovativních metod výuky. 

Do poloviny roku 2023 je MAS zapojena v projektu Šablony pro 
NNO, jehož cílem je formou vzdělávání a „cvičných“ akcí dále zkva-
litnit činnost vedoucích a lektorů v práci s mládeží, která se na ven-
kově odbývá především v rámci činnosti spolků, knihoven či nejrůz-
nějších kulturních komisí v obcích.  Na management MAS se také 
stále častěji obrací nejrůznější zájemci o konzultace svých vlastních 
rozvojových záměrů a plánů a to často už i bez přímé vazby na do-
tační podporu. 

Jak vidno, místní akční skupina má na Hranicku své stále pevněj-
ší místo a  opětovně má minimálně do  roku 2028 naplánovánu 
spoustu činností napomáhajících k  rozvoji našeho regionu. Proto 
také ne ustále zveme nové zájemce z řad občanů, zemědělců, spol-
ků, podnikatelů a  obcí do  svých řad, aby nám pomohli aktivity 
správně zacílit a zapojili se svými nápady a podněty.  Právě nyní je 
ideální doba stavit se na nezávaznou a bezplatnou konzultaci Va-
šich záměrů či se dozvědět více o výhodách členství v MAS. 

Více o samotné MAS Hranicko zde: https://www.regionhranicko.cz/
mas-hranicko/o-spolku 

V případě zájmu se na Vás těšíme v kanceláři v Kunzově vile, Tř. 
1. má je 328, domluvte si schůzku s hlavním manažerem Mgr. Fran-
tiškem Kopeckým, tel: 773  583  020, e-mail: f.kopecky@regionhra-
nicko.cz.

Těšíme se na spolupráci!




