Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko
15. června 2006
místo setkání: Městský úřad v Hranicích
Přítomni:
Ludmila Juráková (Juko Rouské)
Miluše Stržínková (Obec Rouské)
Pavla Krbálková (Mikroregion Záhoran)
Pavel Vývoda (Sportovní rybníky s.r.o.)
Libor Vykopal (Obec Ústí)
Eva Kurfurstová (TJ Sokol Ústí)
Marie Čočková (soukromý zemědělec)
František Maršálek (ZD Partutovice)
Bohuslav Hons (SHR-rodinná farma Polom)
Stanislav Tvrdoň (S.K.Petanque Hranice)
Jana Černá (TJ Střítež n. Ludinou)
Miroslav Wildner (fyzická osoba)
Antonín Horník (Obec Hustopeče nad Bečvou)
Zdeněk Lév (MR Hranicko)
Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec Klokočí)
Jaroslav Jiříček (Golf Club Radíkov)
hosté:
Simona Prečanová (Min. zemědělství Přerov)
Jan Balek (Sekretariát Mikroregionu Hranicko)
Miloslava Caletková (Sekretariát Mikroregionu Hranicko)
Žaneta Valová (Sekretariát Mikroregionu Hranicko)
Roman Haken (CpKP střední Morava)
Petr Pajdla (Garant sub-projektu RECOVER)
omluveni:
Filip Konečný (TJ Sigma Hranice)
Program:
1/ Projednání návrhu hodnocení sebraných žádostí v programu LEADER ČR
2/ Spolupráce s MR Hranicko v roce 2006
3/ Vzdělávací akce pro RoPa v roce 2006
4/ Studijní cesta do Místní akční skupiny Český Západ
5/ Projekt INNOREF a jeho sub-projekty
6/ Další aktivity, projekty
7/ Různé
Pan Haken na začátku všechny uvítal na valné hromadě.
Uvedl, že pan Zdeněk Lév byl Valnou hromadou MR Hranicko dne 13. 6. 2006 jmenován zástupcem
MR Hranicko v Rozvojovém partnerství Regionu Hranicko (dále jen RoPa). Poté nechal hlasovat o
členství Zdeňka Léva v Rozvojovém partnerství Regionu Hranicko.

VH 13/06
Valná hromada RoPa Regionu Hranicko schvaluje členství Zdeňka Léva v Rozvojovém partnerství
Regionu Hranicko (pro: 17, proti: 0, zdržel se:0).
1) Projednání návrhu hodnocení sebraných žádostí v programu LEADER ČR
Paní Krbálková uvedla, že k 1.6.2006 se sešlo celkem 8 žádostí do programu Leader ČR , 4 pro oblast
cestovního ruchu a 4 pro oblast rozvoje místních produktů. Po registraci žádostí a administrativní
kontrole, kterou provedla Výběrová komise dne 1.6. 2006 bylo umožněno žadatelům, kteří nedodali
kompletní podklady doplnění podkladů v termínu nejpozději do 11.6. 2006.
Od 7. 6. do 12.6. běžela lhůta vyhodnocení žádostí Výběrovou komisí podle předem stanovených
kritérií. Dne 14.6. se sešla Výběrová komise a prodiskutovala vyhodnocení žádostí, sestavila
definitivní pořadí žádostí (viz. tabulka).

Hodnocení přijatých žádostí do programu LEADER, záměr "Šance pro Hranicko"
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projekty neziskových organizací a obcí
projekty

zemědělců
Předpoklady a podmínky:
1/3 dotace ( min. 933 334,- Kč)musí být přidělena zemědělcům

Poté paní Krbálková uvedla, že výběrová komise vybrala a podpořila všechny žádosti kromě ZD
Partutovice (Investice na podporu odbytu místních tradičních zemědělských produktů).
Pan Haken uvedl, že celý proces sledovaly pracovnice Zemědělské agentury Přerov. Paní Prečanová
(Zem.agentura Přerov) uvedla, že provedli kontroly všech projektů na místě, aby zjistili zda již není
něco zrealizováno. Dále uvedl, že kontrolovali proces v rámci celého leaderu, vše probíhalo podle
pravidel, nebyl zjištěn žádný problém.
Pan Haken se dotázal, zda se chce k tomuto bodu někdo vyjádřit. Pan Maršálek se zeptal, zda
požadované částky uvedené v tabulce jsou maximální či minimální u všech projektů. Sl. Caletková
uvedla, že uvedené požadované částky jsou maximální. Pan Maršálek, chtěl dále vědět, zda by zbyly
nějaké peníze, kdyby všichni uvedli minimální požadované částky, jako ZD Partutovice. Sl. Caletková
uvedla, že byly brány v úvahu i minimální požadované částky, ale i přesto by zbývající částka
k rozdělení nepostačovala na pokrytí požadavku ZD Partutovice.
Pan Vývoda dále konstatoval, že program Leader má v pravidlech, že může podpořit 5 až max. 7
projektů. Pan Jiříček se dotázal, proč ostatní mají požadovanou částku stejnou a Golf Club Radíkov
má částku poníženou. Sl. Caletková uvedla, že při udělování peněz se postupuje od zemědělských
projektů z projektům týkajícím se cestovního ruchu a také od těch nejlépe hodnocených po ty nejhůře
hodnocené, proto na Golf Club Radíkov zbyla jen určitá část peněz.
Pan Balek uvedl, že Výběrová komise RoPa dala sekretariátu důvěru v rozdělení, kdo má jaký
projektu hodnotit. Výb. komise se dohodla na tom, že její členové nebudou vědět, kdo jaký projekt
hodnotí. Dále uvedl, že je nám líto, že nemohly být podpořeny všechny žádosti. Je však možné získat
peníze i z jiných dotačních titulů a navíc tito žadatelé mají velkou možnost uspět v příštím období.
Pan Haken nechal hlasovat o schválení žádostí do programu LEADER ČR, záměr „Šance pro
Hranicko“.

VH 14/06
Valná hromada RoPa Regionu Hranicko schvaluje žádosti do programu LEADER ČR, záměr
„Šance pro Hranicko“ (pro: 16, proti: 0, zdržel se:1 (Jiříček)).
Jako ověřovatel zápisu byl zvolen pan Wildner.

2) Smlouva o spolupráci s MR Hranicko v roce 2006 a darovací smlouva
Pan Balek uvedl, že jde o zformalizování vztahu mezi MR Hranicko a Rozvojovým partnerstvím.
Nyní poskytuje sekretariát RoPa administrativní a výkonné zázemí.
Uvedl, že Výbor partnerství se rozhodl 200.000 Kč z přidělených prostředků využít na svoji činnost
v roce 2006. Tedy při připočtení vlastního spolufinancování (20%) to činní 250 tis. Kč. Přičemž:

-

125 tis. Kč je navrženo pro MR Hranicko na financování zabezpečení administrativního a
výkonného zázemí na základě smlouvy mezi MR Hranicko a RoPa. RoPa vzneslo požadavek
na MR Hranicko na vložení 25 tisíc Kč na pokrytí spolufinancování této částky. (návrhy
smluv jsou součástí podkladů).

-

125 tis. Kč bude použito na organizaci studijní cesty do Místní akční skupiny Český Západ, na
vzdělávací akce a propagační materiály.

Valná hromada MR Hranicko dne 13.6.2006 schválila Smlouvu o spolupráci mezi MR Hranicko a
RoPa na rok 2006 a dar RoPa Regionu Hranicko ve výši 25 000 Kč.
Poté se pan Haken zeptal, zda má někdo připomínky či návrhy ke smlouvě.
Pan Pajdla uvedl, že by se mělo doplnit v předmětu díla, bod d) předseda občanského sdružení. Pan
Wildner nás upozornil také na chybné číslování ve smlouvě.
Pan Haken poté nechal hlasovat o schválení Smlouvy o spolupráci a darovací smlouvy mezi MR
Hranicko a RoPa.

VH 15/06
Valná hromada RoPa Regionu Hranicko schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi MR Hranicko a
RoPa (pro: 17, proti: 0, zdržel se:0).

VH 16/06
Valná hromada RoPa Regionu Hranicko schvaluje Darovací smlouvu mezi MR Hranicko a RoPa
(pro: 17, proti: 0, zdržel se:0).

3) Vzdělávací akce pro RoPa v roce 2006
Pan Balek uvedl, že jsme o vzdělávacích akcích již mluvili. Návrh školení pro členy RoPa vychází
z návrhu na minulé valné hromadě RoPa. Je rozdělen do 2 částí: víkendová část (Udržitelný rozvoj
obce, regionu, Základy projektového řízení) a odpolení část (Strukturální fondy EU, Financování
projektů z EU, Základy marketingu, propagace, úspěšná kampaň, práce s veřejností).
Školení je nastaveno tak, aby bylo přínosem základních pojmů a znalostí v dané oblasti.
Na toto školení bychom chtěli navázat školením, které půjdou více do hloubky. Do 15. července
sbíráme přihlášky na školení, abychom na jejich základě vypracovali definitivní program.
Pan Haken uvedl, že školení není povinné. Orientačně by se školícího programu chtělo zúčastnit
4-5 členů valné hromady. Sl. Caletková uvedla, že je možnost přizvat na školení i lidi z Vašich
organizací. V pozvánce by mělo být vyplněno, které téma je v programu pro Vás nejdůležitější a nebo
o jaké téma byste školení navrhovali doplnit.

VH 17/06
Valná hromada RoPa souhlasí s návrhem školení pro členy RoPa Regionu Hranicko (pro: 17,
proti: 0, zdržel se:0).
4) Studijní cesta do Místní akční skupiny Český Západ
Pan Balek uvedl, že při hledání tuzemského zájezdu pro místní akční skupinu (dále jen MAS), jsme
hledali MAS s podobným zaměřením jako je naše MAS. Na Výboru partnerství 1.6.2006 se hovořili o
dvou variantách – MAS Český Západ a MAS Posázaví. Výbor partnerství si vybral MAS Český
Západ. Je to region, který se nachází v plzeňském kraji, vzdálenost z Hranicka je cca 462 km což je
zhruba 6 hodin cesty. Tento region využíval Leader + v letech 2005-2006, nyní využívá Leader ČR
2006, POV (Mladé nápady 2006). Má vytvořeny projekty týkající se cykloturistiky a další projekty s
názvem jako např. Práce jako na kostele, GeoPark, Zasaďte si své kořeny.

Předběžná kalkulace zájezdu
NÁKLADY NA DOPRAVU
Doprava (462 km)
doba čekání

24 kč/km

22 176

100 kč/hod.
Doprava celkem

5 700
16 788

OSTATNÍ NÁKLADY
Ubytování (3 dny tzn. 2 noci)

350 Kč/osobu za noc

Stravování

200 Kč/osobu za den
náklady na 1 osobu
náklady na 35 osob

CELKOVÉ NÁKLADY ZA
ZÁJEZD

700
600
1 300
45 500

73 376 Kč

Plánovaný termín zájezdu je přelom září/ říjen s odjezdem ve čtvrtek v ranních hodinách s návratem
v sobotu ve večerních hodinách.
Pan Haken se dotázal, zda má někdo výhradu k místu konání zájezdu, nikdo nevystoupil. Poté se
členové dohodli na termínu konání zájezdu: základní termín 5.-7. října 2006 a náhradní termín 12.-14.
října 2006. Sl. Caletková uvedla, že členové zájezdu, kteří jsou členy MAS, popřípadě jsou ze
sdružení, za které čelen MAS v obč. sdružení vystupuje, zaplatí 20% z celkových nákladů
rozpočítaných na osobu.

VH 18/06
Valná hromada RoPa pověřuje Sekretariát MR Hranicko, aby připravil studijní cestu do MAS
Český Západ (pro: 16, proti: 0, zdržel se:1).

5) Projekt INNOREF a jeho sub-projekty
Pan Haken stručně shrnul význam projektu INNOREF pro Hranicko. Uvedl, že nositeli sub-projektů
v RoPa jsou:
Jana Černá – sub-projekt STS („Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu“)
Miroslav Wildner – sub-projekt EWARU („Efektivní využívání vodních zdrojů“)
Garantem sub-projektu RECOVER („Revitalizace his. center obcí“) je Petr Pajdla.
Nositelé ostatních sub-projektů nejsou v RoPa zatím zastoupeni. Pan Haken uvedl, že pokud má někdo
zájem stát se nositelem v některém ze sub-projektů nechť kontaktuje sekretariát.
Poté nositelé sub-projektů STS a EWARU a garant sub-projektu RECOVER stručně informovali
ostatní členy RoPa čeho se sub-projekt týká a v jaké fázi se nyní nachází.
Pan Balek poté upozornil všechny na Manuál projektu INNOREF, kde jsou informace o projektu, o
sub-projektech, sekretariátu, partnerech.
U informací o sub-projektech naleznete kontakty na jejich webové stránky a také projektové
manažery. Do pracovních skupin sub-projektů, které jsou otevřené zájemcům, se můžete stále
přihlásit.

6) Další aktivity, projekty
Pan Balek uvedl, že Výbor partnerství se na poslední schůzce dohodnul, že je třeba nechat vytvořit
logo Rozvojového partnerství Regionu Hranicko. Grafik, který s MR Hranicko spolupracuje vytvoří
několik návrhů loga, ze kterých si poté členové Rozvojového partnerství vyberou to, které se jim bude
nejvíce líbit. Návrhy loga Vám budou rozeslány e-mailem, abyste mohli vyjádřit připomínky.
Na poslední schůzce Výboru partnerství bylo taktéž dohodnuto, že leták o RoPa bude vytvořen až po
výběru a začátku realizace projektů.

Od září 2006 bude odstartována putovní výstava „Týden v životě Hranicka“, která představí
fotografickou expozici fotek pořízených studenty fotografie v týdnu od 28.5. do 1. 6. 2006. Výbor
partnerství na schůzce 1.6.2006 schválil podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu Ol. kraje na
rok 2006 (příspěvky do 20 tis.Kč) na spolupráci s realizací projektu Týden v životě Hranicka.
Mohou zde žádat pouze neziskové organizace. Pokud s tímto budete souhlasit, tak sekretariát vyplní
žádost a zašle ji na Ol. kraj.

Pan Balek představil valné hromadě RoPa schůzku na téma Brownfields a nevyužité objekty jako téma
udržitelného rozvoje Hranicka, která se uskuteční dne 26. června 2006 od 10 hod. v KD Hustopeče
nad Bečvou – bude se zde probírat problematika brownfields a jak je řešit, zkušenosti z praxe,
nacházení společného řešení pro brownfields a nevyužité objekty na Hranicku.

7) Různé
Pan Haken informoval členy Valné hromady RoPa o současném stavu Strategie rozvoje Regionu
Hranicko pro léta 2006 až 2013. Uvedl, že byla schválena na Valné hromadě 9.3.2006. Centrum pro
komunitní práci (dále jen CpKP) bylo pověřeno dopracování Akčního plánu na roky 2006-2007.
Bohužel do akčního plánu nebyly zahrnuty náměty získané v rámci sbírání projektových námětů
(projekt Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje) a programu LEADER ČR. Uvedl, že akční plán
navazuje na strategii, akční plán upřesňuje aktivity ve strategii rozvoje, které se naplní v průběhu let
2006-2007. Nakonec valná hromada MR Hranicko po projednání návrhu Akčního plánu na roky 20062007 doporučila dokončit zmapování projektových námětů, na základě toho navrhnou změny ve
Strategii rozvoje Regionu Hranicko 2006-2013 a připravit definitivní změny Akčního plánu na roky
2006-2007.

Pan Jiříček pozval všechny na den otevřených dveří Golfového hřiště v Radíkově, který se uskuteční
dne 18.6. 2006 od 10 hod.
Pan Balek doplnit, že ti co byli podpořeni z programu Leader ČR jako místní produkt, měli by se
aktivně zapojit do sub-projektu PROAGRITOUR,. Měli by se zapojit do pracovní skupiny tohoto subprojektu, jelikož budou součástí skupiny, která bude připravovat značku kvality.

Schůzka Výboru partnerství je naplánována na 29.6. 2006.

Zapsala: Žaneta Valová

Ověřil: Miroslav Wildner

