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Zápis ze schůzky rozvojového partnerství ze dne 10.5.2005 
 

Zúčastnění: 

Antonín Němec (ÚSP Skalička) 

Michala Bláhová (místostarostka obce Horní Těšice) 

Ing. Pavel Remeň (ředitel ÚP Hranice) 

Veronika Polusová (ředitelka Charity Hranice) 

Marie Kolaříková (senioři Všechovice) 

Vladimír Jahn (farář z obce Hustopeče nad Bečvou) 

Jana Černá (odbor šk., kultury, tv a cr MěÚ Hranice) 

 

Jan Balek (manažer rozvoje Mikroregionu Hranice) 

Roman Haken (worshop moderátor) 

Ivo Škrabal (CpKP Střední Morava) 

Jitka Bucherová (projektový asistent Mikroregionu Hranicko) 

 

Omluveni: 

Miluše Stržínková (starostka obce Rouské) 

Dr. Jaroslav Strnad (SSOŠ Hranice) 

 

Program: 

1) Přivítání v obci Horní Těšice 
2) Informace o aktivitách na jednotlivých sub-projektech 
3) Činnost pracovních skupin  
4) Definování vize rozvoje mikroregionu – dokončení 
5) Strategie rozvoje mikroregionu 

 
1) Přivítání v obci Horní Těšice 

Na úvod přivítala místostarostka obce Horní Těšice Michala Blahová přítomné a několika slovy 

představila obec Horní Těšice.  

 

2) Informace o aktivitách na jednotlivých sub-projektech  



3) Činnost pracovních skupin  
 

Slova se ujal pan Balek, který informoval o průběhu dosavadních aktivit na sub-projektech. Pro sub-

projekty již existují kritéria a jsou vymezeny cíle, podle kterých se budou posuzovat. Důležitou 

podmínkou je nutnost naplnění mezinárodní spolupráce na každém sub-projektu. Lhůta pro podávání 

sub-projektů je do konce června, v průběhu července bude žádosti vyhodnocovat Rada partnerů a 

Správní výbor a definitivní výsledky budou známy 30. července.  

Ještě jednou byl zopakován postup výběru sub-projektů v mikroregionu Hranicko. Nejprve proběhlo 

mapování záměrů na obcích, poté byly náměty ve spolupráci s danými odborníky zpracovány a 

zformulovány do celkem deseti sub-projektových záměrů. Tyto záměry byly následně konzultovány 

v pracovních skupinách a na základě jednání a připomínek dopracovány. Pan Balek a slečna 

Bucherová stručně shrnuli obsah jednotlivých sub-projektových záměrů a seznámili s výsledky 

činnosti pracovních skupin. Každá ze sedmi pracovních skupin má za sebou již první schůzku. 

Hlavním tématem pracovních skupin bylo rozpracování daného sub-projektu a diskuse jeho zaměření 

a možností. Zápisy ze schůzek pracovních skupin byly součástí podkladových materiálů rozeslaných 

členům rozvojového partnerství.  

Současným řešeným problémem, na úrovni starostů obcí, je způsob zajištění dofinancování 

sub-projektů. Byla podána žádost o spolufinancování na Olomoucký kraj (výsledek bude znám 

v červnu) a na Ministerstvo pro místní rozvoj (výsledek bude znám v srpnu).  

Na základě všech výše uvedených faktorů bylo v tuto chvíli vybráno pět záměrů, které by 

měly mikroregionální charakter. O jejich realizaci či nerealizaci rozhodnou při sérii jednání starostové, 

zda se podaří najít shodu a nést společnou zodpovědnost. Jedná se o tyto sub-projekty: Systém 

vzdělávání v mikroregionu Hranicko; Energetické zdroje, bioodpady, biomasa; Informační 

technologie; Strategie turistického ruchu, vytvoření značky domácích produktů (nositel – město 

Hranice); Posilování sociálního kapitálu (nositel – obec Hustopeče nad Bečvou). Problémem je 

nedostatečná kapacita Hranicka pro realizaci sub-projektů. Jedná se jak o nedostatečnou finanční 

kapacitu, tak kapacitu lidských zdrojů – sub-projekty je jednak nutno kofinancovat, ale také 

manažersky vést na mezinárodní úrovni. Mimo výše uvedených záměrů, které by byly 

mikroregionální, je možno realizovat i další, jejichž nositeli by mohly být subjekty typu Charita 

Hranice, Regionální rozvojová agentura Olomouc či firma Ekoltes Hranice. V souvislosti s tímto, 

vyzval pan Haken přítomné, zda by měli povědomí o dalším subjektu jenž by mohl být potenciálním 

nositelem sub-projektu, ať předávají získané informace a kontaktují jej. Podmínkou je, aby daný 

subjekt splnil kritéria přijatelnosti, tedy byl nejméně z 50 % vlastněn veřejným sektorem. Základní 

shrnutí, co potřebují vědět subjekty vstupující do hry: – nutnost najít zahraniční partnery z Itálie i 

Řecka, - je třeba mít finance na profinancování dané etapy sub-projektu, finance budou vypláceny 

zpětně v půlročních intervalech, - investice mohou tvořit maximálně 10 % z celkového rozpočtu sub-

projektu, - je třeba mít koordinátora/manažera sub-projektu mluvícího anglicky.  



 

Paní Černá – O jaké konkrétní částky na jednotlivé sub-projekty se jedná? 

Pan Balek – Maximální výše jednoho sub-projektu se pohybuje cca kolem 3 mil. Kč. Konkrétní částky 

pro jednotlivé sub-projekty budou dopracovány.  

 

Pan Haken – V průběhu doby, kdy je vyhlášena výzva na předkládání sub-projektů (20.4. – 30.6.2005) 

se mohou najít další náměty, jako reakce na záměry partnerů v zahraničí. Ti mohou se svými záměry 

kontaktovat partnerské subjekty na české straně a požádat je o spolupráci, čímž se vyvine zcela nový 

sub-projekt. Pan Haken ještě jednou upřesnil způsob financování projektu INNOREF: EU - 75%, 

MMR - 12,5%, Krajský úřad Ol. kraje - 8,9 %, mikroregion - 3,6 %. Existují další varianty zajištění 

zdrojů, tak aby došlo k co nejnižšímu finančnímu zatížení mikroregionu. Mezinárodní koordinátor 

projektu INNOREF doktor Engelbert Ruoss přislíbil pokusit se zajistit další zdroje financování 

z mezinárodních nadačních fondů. Jinou možností je rozšíření území pro realizaci sub-projektu, 

v našem případě o Lipensko (jedná se o jeden z návrhů). Jednalo by se jen o účelové spojení.  

 

Paní Černá – Jsou uznatelnými náklady sub-projektu mzdové náklady? 

Pan Balek – Mzdové náklady jsou uznatelnou položkou rozpočtu. 

 

Slečna Blahová - Jak se určuje kdo je členem rozvojového partnerství a kdo je členem pracovní 

skupiny? 

Pan Balek – Rozvojové partnerství se ustavilo z lidí, kteří byli osloveni a projevili zájem účastnit se 

této skupiny. Stabilní základna stálých členů vykrystalizuje v průběhu jednotlivých schůzek na 

základě účasti (vyjasní se kdo má zájem a čas a kdo nikoli). Pracovní skupiny jsou úžeji zaměřené na 

jedno téma daného sub-projektu. Jsou tvořeny jednak dotčenými starosty, specialisty na dané téma a 

zástupci rozvojového partnerství, kteří projevili zájem v dané skupině pracovat. V každé pracovní 

skupině by měl být alespoň jeden zástupce rozvojového partnerství.   

 

4) Definování vize rozvoje mikroregionu – dokončení 
Pan Haken promítnul poslední znění vize, která byla nadefinována na základě práce rozvojového 

partnerství na minulých schůzkách. Vycházelo se přitom ze silných stránek a příležitostí rozvoje 

mikroregionu, tak jak je určili členové rozvojového partnerství (viz první zápis ze schůzky 

rozvojového partnerství). Vize je žádaným obrazem mikroregionu do roku 2020.  

 Na dnešní schůzce byla vize dopracována a upravena do tohoto znění: 

„Hranicko je mikroregionem, v němž jsou vytvořeny sítě a partnerství mezi podnikatelským, 

neziskovým a veřejným sektorem uvnitř i na mezinárodní úrovni, vycházející z jeho strategie, která je 

zacílena na udržitelný rozvoj.  



Prosperita mikroregionu je postavena na rozvíjejícím se podnikání  využívajícím nových 

technologií a se zaměřením na inovace i na spolupráci s dalšími evropskými regiony. Zaměstnání 

v mikroregionu nacházejí dovední lidé všech skupin a nejrůznějších kvalifikací. Je zde vytvořen 

dostupný systém celoživotního i profesního vzdělávání. 

  Hranicko je velmi známým turistickým cílem s atraktivní krajinou, historickými památkami, 

nabízející příležitosti pro agroturistiku a vyhledávané kvalitní domácí produkty, které jsou dodávány 

přímo z místních farem.  

Mikroregion zajišťuje pro svoje obyvatele široké spektrum sociálních služeb, příležitosti pro 

sportovní vyžití a kulturní a duchovní rozvoj. Pečuje o ekologickou stabilitu území, průmysl a doprava 

jsou v souladu s požadavky na zdravé životní prostředí. Kvalifikovaná a kvalitní zdravotní péče je 

dostupná všem obyvatelům.“  

 

Pan Remeň – Mohou na sub-projektech participovat i obce, které neleží v mikroregionu?  

Pan Balek – Ta možnost tu je, formálně to lze ošetřit např. partnerskou smlouvou. Obec by pak 

přispěla jen na sub-projekt, jehož by se účastnila.  

Pan Remeň – V jaké fázi projektu je to možno? 

Pan Balek – Nejlépe nyní, když jsou sub-projekty vytvářeny a to kvůli schvalování rozpočtu. Nicméně 

je to možné i později.  

Pan Remeň – Je to podmíněno souhlasem mikroregionu? 

Pan Balek – Ano, ale v podstatě není důvod, proč by to starostové neměli schválit. Sníží to jejich 

vlastní náklady na dofinancování.  

 

Pan Haken – Je třeba dnešní znění vize ještě posílat k připomínkování ostatním členům rozvojového 

partnerství? 

Slečna Blahová – Pokud by někdo měl vážné výhrady, je možno zaslat připomínku, jinak budeme tuto 

verzi považovat za definitivní. S tímto postupem souhlasili i všichni ostatní členové rozvojového 

partnerství.  

 

Pan Jahn, pan Remeň – Problémem na Hranicku je horší dostupnost rychlé lékařské péče. Nelze 

nastavit jeden ze sub-projektů tímto směrem? Bylo by dobré mít tu systém rychlé, kvalitní a dobře 

dostupné zdravotní služby.  

Pan Haken – Sub-projekt s podobným tématem byl vytvořen v Řecku. Pokud se podaří najít partnerské 

subjekty na Hranicku a v alespoň jednom z italských regionů, je možná jeho realizace.  

 

5) Strategie rozvoje mikroregionu 



Kostrou strategie rozvoje mikroregionu/programového dodatku budou priority, které jsou vymezeny 

ve SWOT analýze. Priority byly stanoveny na základě vašeho bodování SWOT analýzy na minulé 

schůzce partnerství.  

 Vztah mezi vizí, SWOT analýzou, prioritami, strategií rozvoje/programovým dodatkem 

ukazuje následující graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Balek – Ve SWOT analýze je deset sektorů a z toho v každém jsou tři nebo čtyři priority. Jak se 

z nich vyberou ty nosné, podle kterých se budou posuzovat sub-projekty, zda jsou pro mikroregion 

přínosné?  

Pan Haken – Bude se vycházet z programového dodatku, kde budou tyto priority zapracovány.  

 

Pan Škrabal informoval o způsobu vypracovávání programového dodatku. Ten aktualizuje původní 

strategii rozvoje mikroregionu z roku 1999. Na dodatku se pracovalo již v loňském roce v pěti 

pracovních skupinách. Ve světle současného stavu věci (realizace projektu INNOREF) bude dodatek 

dále dopracován. Jeho struktura je následující: stanovení priorit – opatření – aktivit.  

 

Pan Haken – Jaká bude role rozvojového partnerství při rozhodování o výběru sub-projektů? 

Pan Balek – S touto rolí se nepočítá. Pro výběr sub-projektů jsou předem stanovena výběrová kritéria 

a samotné hodnocení bude probíhat na úrovni Rady partnerů a Správního výboru.  

 

 

Na závěr byla domluvena další schůzka rozvojového partnerství a sice v Ústavu sociální péče ve 

Skaličce. Termín konání schůzky bude upřesněn (přibližně polovina měsíce června). 

 

  VIZE 

    SWOT analýza 

   původní  
  strategie       programový  

         dodatek        sub-projekty 
    priority 


