Zápis z Valné hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko
z 24.4.2006

Přítomní:
F. Maršálek, M. Stržínková, J. Černá, D. Škoda, S.Tvrdoň, Veronika Polusová, E. Kurfurstová, Z.
Šenk, J. Jiříček, B. Hons, J. Čoček, M. Čočková, O. Šnajdárek, J. Šampalík, O. Vývoda, F. Konečný,
M. Wildner, L. Juráňová, L. Sehnálková, R. Haken, J. Balek, M. Caletková.

1) Úvod – Ing. Filip Konečný
Úvodem F. Konečný přivítal účastníky a poděkoval všem, kteří se podíleli na úspěšné přípravě
programu Leader ČR na Hranicku.
2) Program Leader ČR
J. Balek oznámil úspěch Rozvojového partnerství (dále jen RoPa) v programu Leader ČR. Záměr
Šance pro Hranicko byl vybrán z 63 žádostí na 3. místě. Byla přidělena částka 3 mil. Kč na
realizaci záměru. Hranicko se tak dostává mezi významné venkovské regiony v ČR. Je to zásluha
všech, kteří se zapojili do práce Rozvojového partnerství. V dalších dnech dojde k vyhlášení
veřejné výzvy k podávání žádosti, které budou v souladu se záměrem (ta potrvá přibližně do konce
května). Následně bude přibližně měsíc trvat vyhodnocení žádostí Výběrovou komisí RoPa a
potvrzení výběru Ministerstvem zemědělství. Poté budou úspěšným žadatelům předkládány
smlouvy na financování projektu. Žadatelé budou moci získávat informace z www.mikroregionhranicko.cz.
J.Balek dále shrnul hlavní body semináře, který se uskutečnil pro úspěšné místní akční skupiny
v Praze na Ministerstvu zemědělství ČR 24. dubna 2006. Na semináři bylo řečeno, že řada
podkladů bude ještě zaslána dodatečně. Garantem správnosti bude v našem regionu Zemědělská
agentura z Přerova.
Jelikož schůzka nebyla prioritně určena ke školení žadatelů, bylo dohodnuto zorganizovat
seminář. Ten se uskuteční 4. května 2006 od 14 hodin v Ústí.

Na závěr tohoto bloku J. Balek zdůraznil, že zkušenosti z programu Leader se RoPa budou hodit i
v dalším programovacím období EU 2007 – 2013, kdy se část peněz bude rozdělovat podobným
způsobem (uvažuje se o 520 mil Kč ročně).
Byla podána připomínka, že by bylo dobré zveřejnit harmonogram dalšího postupu pro usnadnění
orientace potenciálních žadatelů.
3) Vzdělávací programy pro členy RoPa
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Návrhy školení pro členy RoPa prezentoval p. Konečný. Návrh byl připraven ve spolupráci se
Sekretariátem MR Hranicko a obsahuje 5 vzdělávacích cyklů:
1. Projektový cyklus, Finanční řízení projektu
2. Základy marketingu, efektivní propagace, práce s veřejností
3. Základy financování ze strukturálních fondů, výhled využití Strukturálních fondů v obdob
2007 – 2013
4. Udržitelný rozvoj, strategie rozvoje regionu, základy regionální spolupráce, partnerství,
metoda PPP – private public partnership
5. Příklady úspěšný projektů
Školení by mělo být základem, který budou moci absolvovat všichni členové RoPa. Následně
mohou být zorganizovány další navazující školení pro zájemce. Školení by mohlo být financováno
z fondů Olomouckého kraje (z projektu Partnerství pro Rozvoj Olomouckého kraje).
Připomínky – je dobré vycházet z příkladů a ukázat praktické příklady na teorii.
R. Haken – školení bude pro ty, co chtějí podávat projekty nejenom na Leader, ale i do dalších
programů.
Na školení se budou moci přihlásit i další členové organizací, které jsou v RoPa.
Školení by měla být upřesněna, aby členové mohli upřesnit svůj zájem o nějakou část školení,
které by byla pro ně přínosem.
Po diskusi o 2 variantách termínu školení (víkendové a po dopoledních) bylo rozhodnuto, že se
bude jednat o kombinaci. Bude navrhnut školící program na jeden víkend + návrh na odpoledne a
poté se lidé rozhodnou, kterých seminářů se zúčastní.
Sekretariát bude jednat s Olomouckým krajem, které dny jsou vhodné z hlediska školitelů.
Přítomní se domluvili, že co se týče odpoledních školení, byly by nejvhodnější čtvrtky odpoledne
od 15.00 hod.
Rozvojové partnerství pověřilo sekretariát k přípravě školícího cyklu pro PoPa. (pro všichni
přítomní).

4) Strategie rozvoje Regionu Hranicko
J. Balek uvedl, že podrobné představení Strategie rozvoje Regionu Hranicko bude taktéž součásti
školení. Jelikož strategie je důležitý dokument pro další činnost RoPa, bude rozmnožen všem
členům partnerství. Finální verze strategie bude k dispozici na www.mikroregion-hranicko.cz.

5) Projekt INNOREF
J. Balek prezentoval projekt INNOREF. Jedná se o mezinárodní projekt MR Hranicko, do kterého
se zapojilo s dalšími partnery (Friuli Venezia Giulia, Umbria a Západní Řecko). Cílem je
rozběhnout udržitelný rozvoj regionu a vybudovat management, který by se o rozvoj staral.
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Jedním z prvků tohoto managementu je i činnost RoPa. K rozběhnutí udržitelného rozvoje by
měly posloužit i jednotlivé sub-projekty, které jsou financovány z rozpočtu projektu INNOREF:
•

Město Hranice - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu (modelový region rozvoje cestovního
ruchu)

•

Regionální energetické centrum, Valašské Meziříčí - Regionální trh s biomasou (bioenergetický cyklus produkce, zpracování a odbytu biomasy)

•

Obec Střítež nad Ludinou - Revitalizace center obcí (nevyužité objekty a prostranství v obcích
jako zdroj ekonomického rozvoje a zvyšování vybavenosti obcí)

•

Vysoká škola logistiky, Přerov, Certifikace typických zemědělských produktů (certifikace
celých produkčních řetězců)

•

Univerzita Palackého, Olomouc, Prostorové plánování udržitelného rozvoje

(systém

hodnocení udržitelného rozvoje regionu na základě GIS)
•

Obec Potštát – Efektivní využití vodních zdrojů (spolupráce soukromého a veřejného sektoru
při plánování vodohospodářské infrastruktury)

•

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, Olomouc - Certifikace sektoru životního
prostředí (zavádění environmentální systém managementu do rozvoje regionu)

•

Fakultní nemocnice Olomouc – Zefektivnění systému zdravotnictví (informační technologie
jako nástroj sdílení a výměny zdravotnických dat)

RoPa může těžit z výsledků jednotlivých sub-projektů. Členové RoPa mohou být členy pracovních
skupin, které se již k sub-projektům scházejí. Taktéž je požadováno po subprojektech, aby
zástupci pracovních skupin (tzv. garanti) pravidelně docházeli na schůzky RoPa. Sekretariát MR
Hranicko je koordinátorem realizace jednotlivých subprojektů.
Pan Tvrdoň vyjádřil zájem stát se členem pracovní skupiny sub-projektu BRIE (biomasa) za
osadní výbor Valšovice – předseda osadního výbor. Důvodem je, že ve Valšovicích, které nejsou
napojeny na plynofikaci, se řeší problém vytápění domů a občané pravděpodobně nebudou mít
peníze na zakoupení kotlů na peletky. Měl by být také někdo, kdo by garantoval dodávky
palivového dříví. S ing. Šteklem (REC – realizátor sub-projektu) již zahájili spolupráci.

6) Představení dalších projektů a aktivit
MR Hranicko (J. Balek)
Cyklotrasa „Po stopách využívání vodní a větrné energie“ – cyklotrasa po vodních a větrných
mlýnech.
Týden v životě Hranicka – fotografický workshop na Hranicku.
p.Tvrdoň (Osadní výbor Valšovice) – naučná stezka ve Valšovicích.
p.Polusová (Charita Hranice) – Denní centrum archa pro zdravotně postižené na Hranicku
p. Stržínková (MR Záhoran) – Cyklotrasa „Pojďmě kolovat Záhoran objevovat“
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p. Haken (CpKP) – zpracování Komunitního plánu sociálních služeb
p. Haken (CpKP) - Dobrovolnictví – organizace které nejsou založené za účelem podnikání si
mohu vzít dobrovolníka – nemůže dostat mzdu,ale dostává cestovné a stravné
p. Haken podotknul, že i tyto akce by měly být součástí spolupráce Rozvojového partnerství.

7) Závěr
Na závěr J. Balek navrhnul, že by mohla být zřízena e-mailová konference, do které by byly
včleněny e-maily členů. E-mailová konference bude sloužit k rozesílání zpráv ostatním členům
RoPa. Zprávy do ní budou moci všichni členové partnerství. Přítomní souhlasili se zřízení emailové konference.
Dále Rozvojovému partnerství byla zaslána nabídka semináře pro místní akční skupiny od MAS
Krajina srdce v termínu 28.-29.4.2006. Pan Škoda se přihlásil, že by se chtěl semináře zúčastnit.
Chtěl by, aby se semináře zúčastnil ještě některý z dalších členů. Bylo dohodnuto, že informace o
semináři bude ještě jednou rozeslána a na základě zájmu bude dohodnuta účast.

Zapsal:
M. Caletková a
J. Balek
Sekretariát MR Hranicko
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