Schůzka Valné hromady
Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 30. listopadu 2006

místo setkání: salónek Motorestu Sparta v Hranicích

Přítomni:
Libuše Sehnálková (Hostinec „U Libora“)
Dalibor Škoda (Nový Dvůr s.r.o.)
Jaroslav Jiříček (Golf Club Radíkov)
Josef Šampalík (Svaz diabetiků ČR)
Veronika Polusová (Charita Hranice)
Pavel Černý (Hranicko a.s.)
Jana Černá (TJ Střítež n. Ludinou)
Zdeněk Lév (MR Hranicko)
Filip Konečný (TJ Sigma Hranice)
Ludmila Juráňová ( Juko Rouské)
Miluše Stržínková (Obec Rouské)
Pavel Vývoda (Sportovní rybníky s.r.o. a Revita Bečva s.r.o.)
Libor Vykopal (Obec Ústí)
Arnošt Hradil (fyzická osoba)
Bohuslav Hons (SHR-rodinná farma Polom)
František Maršálek (ZD Partutovice)
Stanislav Tvrdoň (S.K.Petanque Hranice)
Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec Klokočí)
Antonín Horník (Obec Hustopeče nad Bečvou)
Pavel Remeň (ÚP Přerov)
Jiří Čoček (soukromý zemědělec)
Marie Čočková (soukromý zemědělec)

Hosté:
Petr Šindler (OÚ Partutovice)
Jiří Smolka (TJ Sokol Ústí)
Lubomír Holčák (SHR-Jindřichov)
František Kopecký (Hustopeče n. Bečvou)
Petra Vrtulová (ZAPÚ Přerov)

Simona Prečanová (ZAPÚ Přerov)
Jan Balek (Sekretariát Mikroregionu Hranicko)
Žaneta Valová (Sekretariát Mikroregionu Hranicko)
Miloslava Hrušková (Sekretariát Mikroregionu Hranicko)
Marcela Tomášová (Sekretariát Mikroregionu Hranicko)
Roman Haken (CpKP střední Morava)

Program:
1) Přijetí nových členů
2) Zhodnocení projektů v programu Leader ČR 2006
3) Příprava programu Leader v letech 2007 – 2013
4) Vzdělávací program MR Hranicko a Rozvojového partnerství
5) Představení Strategie rozvoje Regionu Hranicko na léta 2007 - 2013
6) Další projekty a aktivity
7) Členské příspěvky pro rok 2007
8) Aktualizace softwaru pro účetní program Money S3
9) Neformální diskuse
10) Závěr
1) Přijetí nových členů
Pan Haken všechny přivítal všechny na Valné hromadě Rozvojového Partnerství Regionu Hranicko
(dále jen RoPa). Poté nechal hlasovat o schválení členství v RoPa Regionu Hranicko pro:
Mgr. Františeka Kopeckého (fyzická osoba), Ing. Holčáka Lubomíra (zemědělský podnikatel) a
Šindlera Petra (Obec Partutovice).

VH 19/06
Valná hromada RoPa Regionu Hranicko schvaluje členství Mgr.Františka Kopeckého,
Ing.Lubomíra Holčíma a Petra Šindlera v Rozvojovém partnerství Regionu Hranicko (pro:
22, proti: 0, zdržel se:0).
2) Zhodnocení projektů v programu Leader ČR 2006
Pan Konečný zhodnotil projekt TJ Sigma na Potštátě – Osvětlení lyžařského areálu, uvedl že již
proběhlo zkušební nasvícení areálu, celkové investiční náklady činí 135 000 kč (20% je hrazeno
z vlastních zdrojů a 80% je dotace z programu Leader ČR 2006), dne 15.11.2006 proběhla úspěšně
kolaudace.

Paní Juráňová zhodnotila projekt pana Jaroslava Juráňe – Selský dvůr Pod skálou, uvedla že začali
demolicí staré budovy dne 17.9.2006 a poté pokračovali stavbou stáje, nyní je stáj připravena ke
kolaudaci, na vybudování nové stáje dostali dotaci ve výši 329 085 Kč, kterou vyčerpali.
Pan Vykopal zhodnotil projekt TJ Sokol Ústí – Venkovská turistická ubytovna, uvedl, že pracují
neustále, vybudovaná turistická ubytovna bude mít kapacitu 20 lidí (6 pokojů se soc.zařízením a
internetem, v ubytovně bude prádelna, klubovna a kuchyňka), nyní čekají na kolaudaci, která by měla
být hotová do vánoc, výše dotace 872 800 Kč.
Pan Jiříček zhodnotil projekt Golf clubu Radíkov – Renovace areálu pro volnočasové aktivity
návštěvníků regionu, uvedl že obdrželi dotaci ve výši 275 115 Kč, tato dotace byla použita na
vybudování parkoviště a zbytek na dovybavení klubovny (cca 53 tis.Kč), dne 2.11.2006 proběhla
kolaudace parkoviště.
Pan Lév zhodnotil projekt Obce Střítež nad Ludinou – Zpracování odpadní biomasy pro energetické
využití, uvedl že obec zakoupila z dotace 610 000 Kč štěpkovačku (malotraktor, vlečka, štěpkovač,
čelní radlice a čelní nakládač v celkových nákladech 919 323 Kč), obec Střítež n.L. vlastní 40 ha lesa
a ze získané biomasy chce vytápět místní sokolovnu, v současné době je biomasa využívána k topení
na obecním úřadě.
Pan Jančík zhodnotil svůj projekt – Rekonstrukce kravína rodinné farmy Hojanka v Polomu, uvedl, že
zrekonstruovali stávající dojírnu na novou se stáním pro 5 ks krav najednou, nyní připravují přípojky
vody, výše dotace na rekonstrukci činí 490 000 Kč.
Pan Horník zhodnotil projekt Zdeňky Horníkové – Posílení místní produkce, nákup shrnovače, uvedl
že z dotace 115 000 Kč zakoupili skulovač sena, mají licenci na prodej mléka ze dvora.
Pan Maršálek zhodnotil projekt ZD Partutovice – Investice na podporu odbytu místních tradičních
zemědělských produktů, uvedl že 25. října byl jejich projekt dodatečně podpořen dotací ve výši 800
000Kč, za niž nakoupili traktor a tím podpořili výrobu brambor v Partutovicích. V Partutovicích se
každoročně 28. října pořádá Bramborový den, na kterém jsou nabízeny nejrůznější pokrmy z brambor,
jeden takový dovezl všem ochutnat – jednalo se o Partutovický bramborový chleba. Jako poděkování
věnoval pan Maršálek Sekretariátu MR Hranicko model traktoru a Partutovické bramborové kuchařky.
Kromě Sekretariátu byly také obdarovány Partutovickým bram.chlebem a kuchařkami pracovnice
Zemědělské agentury Přerov.

Pan Balek uvedl, že RoPa vydalo propagační skládačku, ve které jsou informace o RoPa a o dotaci
z programu Leader ČR 2006. Pokud máte o leták zájem, kontaktujte Sekretariát MR Hranicko.

3) Příprava programu Leader v letech 2007 – 2013
Pan Balek uvedl, že co se týče programu Leader 20007-2013, tak máme před sebou kus práce. Na
dnešní jednání jsme pozvali paní Ing. Arch. K. Matouškovou, CSc. Z Ministerstva zemědělství (odbor
řídící orgán EAFRD), která se bohužel omluvila, ale určitě se zúčastní příští VH RoPa .

Pan Balek poté pokračoval dle prezentace paní Matoučkové, uvedl že
-

program Leader je popsán v Programu rozvoje venkova v daných letech – jsou zde 4 osy
(první dvě jsou zemědělské a zbylé dně jsou nezemědělské)

-

v případě získání peněz z programu Leader 2007-2013 předpokládáme dotaci ve výši 10 mil
Kč ročně pro vybranou MAS. MAS může být do programu přijata na celé období.

-

v Mas musí být max. 50% osob z veřejné správy

-

vytvořený záměr musí být obsáhlejší, podrobnější a musí být v souladu se strategií rozvoje

-

předpokládá se, že z Leaderu 2007-2013 bude financováno 65 MAS, důležité je aby MAS
měla ucelené uzemí, aby měla zázemí (což MAS RoPa má v Sekretariátu MR Hranicko),
záměr musí obsahovat nové myšlenky a nápady a velice důležitá je také mezinárodní
spolupráce (což MAS RoPa má v připravující spolupráci s MAS EUROLEADER v Itálii)

-

novinkami jsou, že MAS by mohla procházet každoročním auditem, měla by být schopna
spravovat veřejné prostředky, budou jednotné směrnice, formuláře a el. Žádosti pro všechny
MAS, bude docházet k rotaci kádrů tzn. složení členů výběrové komise a programovacího
výboru

-

co se týče financí, tak až 18% celkové dotace lze použít na administrativní zázemí MAS

-

záměr MAS pro dané období 2007 – 2013 musí být v souladu s Plánem rozvoje venkova
2007-2013. Záměr bude sestavena na základě obodování opatření ve Strategii rozvoje
Regionu Hranicko podle důležitosti. Poté všechny členy RoPa poprosil, aby dali 3 své body
vždy 3 opatřením ve strategii – opatření byla vyvěšena na zdi

-

projekty lze integrovat – slučovat do jednoho projektu, v Leaderu 2007-2013 nemusí mít své
sídlo v dané oblasti

-

všem poté ukázal návrh činnosti RoPa na rok 2007, uvedl že návrh lze připomínkovat do 15.
prosince 2006, návrh obsahuje tyto činnosti: hledání a prezentace dotačních příležitostí ve
spojení s EUROTEAMem regionu Hranicko, podpora spolupráce mezi členy v konkrétních
projektech (zorganizovat setkání pro prezentaci činnosti členů a představení nápadů – burza
nápadů), podpora při řešení vlastnických vztahů v konkrétních projektech, podpora členů při
realizaci Strategie rozvoje regionu Hranicko, zrealizování vzdělávacího programu pro členy
ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko, prezentace členů prostřednictvím webových
stránek, prosazování grantového programu na společenské, kulturní a sportovní aktivity
v regionu Hranicko, propagace programu Leader v regionu

-

chceme Záměr MAS založit na Strategii rozvoje Regionu Hranicko a na projektových
námětech, které budou domapovány, vzniklý záměr bychom chtěli průběžně konzultovat
s Ministerstvem zemědělství

-

chtěli jsme také iniciovat způsob financování programu Leader 2007-2013, MAS v ČR lobují
za to, aby program Leader 2007-2013 byl postaven na limitkách stejně jako LEADER ČR,

termín připomínkování programu Leader 2007-2013 byl do konce listopadu a my jsme nestihli
tuto iniciativu připravit a odeslat.
Pan Šampalík (člen svazu diabetiků v ČR) uvedl, že by jejich svaz potřeboval finance na prevenci před
hrozivými čísly diabetu. Dotázal se, zda by nesel napsat projekt na financování preventivních měření
hladiny cukru. Pan Haken uvedl, že projekt Leader 2007-2013 je určen pro investiční projekty, kde
nemohly být neinvestiční projekty, kterým projekt diabetiků bezpochyby je. Pan Konečný navrhnul
spojit preventivní měření s nějakou akcí v regionu např. Mikroregionální olympiádou či
Bramborovým dnem v Partutovicích.

Paní Stržínková uvedla, že je důležité úspěchy v programu Leader 2006 prezentovat širokému okolí,
každý podpořený projekt s programu Leader 2006 by si měl nachystat obrázkovou prezentaci, která by
měla být prezentována široké veřejnosti.

4) Vzdělávací program MR Hranicko a Rozvojového partnerství
Pan Balek uvedl, že dvoudenní školení, které se mělo konat dne 11.-12.11.2006 bylo přesunuto
z důvodu malého zájmu. Apeloval na všechny, že většinou jste zástupci nějaké organizace tzn. Že
pokud jste se nemohli školícího cyklu zúčastnit sami, mohli jste za sebe z vaší organizace někoho
navrhnout. Poté se dotázal, zda zájem o školení u členů RoPa stále trvá, jaký typ školení zvolit
popřípadě jaké téma.
Pan Lév si myslí, že malý zájem o školení byl způsoben nedostatečnou propagací školícího cyklu. Pan
Maršálek uvedl, že obdobná školení dělá také Agrární komora, takže se dublujeme. Paní Černá
navrhuje udělat toto školení pro někoho, kdo danou problematiku nezná např. nové zastupitele. Pan
Vývoda navrhnul, abychom dali lidem na výběr z několika variant školících cyklů a oni ať si sami
vyberou o co by měli zájem a podle počtu zájemců se pak dohodnout, jaké školení uspořádat.
Pan Balek poté nechal kolovat papíry, na kterých byly napsány témata školení a kde se mohl každý
nezávazně napsat pod určité téma, popřípadě připsat vlastní téma školení.
Pan Haken se pak dotázal jaký typ školení zvolit – celodenní, či 4-5 hodinové, pak dodal že
projektový cyklus je tak obsáhlé téma, které se za 5 hod. neproškolí, je třeba celý den. Pan Vývoda
uvedl, proč se školit na projektový cyklus, když máme Sekretariát MR Hranicko, který nám napíše
projekt a také poradí do kterého programu jej podat. Pan Balek uvedl, že Pavla Krbálková (manažerka
MR Záhoran) dělá grantový kalendář, který by se mohl rozšířit také o neziskové organizace a posílat
na členy RoPa.
Paní Stržínová uvedla, že seminářů je moc a probíhají souběžně, tudíž nemůže být člověk všude.
Navrhuje také školení rozdělit na oblasti, kvůli lepší dostupnosti.
Pan Haken nakonec vše shrnul – bude navržen program témat, termín školení byl předběžně domluven
na pátek odpoledne a sobotu 19.-20.1.2007 v Ústí.

Výsledky zjišťování zájmu o téma školení dopadly následovně:
1) Základy přípravy projektu – k tomuto tématu se napsalo 12 osob
2) Základy řízení projektu (projektový cyklus) - k tomuto tématu se napsalo 6 osob
3) Získávání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie - k tomuto tématu se napsalo 13 osob
4) Další téma, které navrhli členové RoPa:
- Možnosti financování projektů? Nejen z dotací.
- Novela stavebního zákona (odlišnosti, +, -)
- Možnost svépomoci u projektů, starší nebo repasované investice
- Možnost krytí nákladů na projekční část projektu
- školení o dotacích nejen ze zdrojů Min. zemědělství, ale také z Min. pro místní rozvoj aj. (návrh pan
Mařšálek)
- Cestovní ruch a volnočasové aktivity (návrh pan Tvrdoň)

6) Další projekty a aktivity
Pan Kopecký uvedl, že Nadace ČEZ vyhlásila na 1. pololetí 2007 grantové řízení pro regionální
projekty. Ve Strategii rozvoje Regionu Hranicko 2007-2013 je záměr vytvoření grantového programu
Regionu Hranicko na společenské a sportovní akce v celém regionu – což nás motivovalo ke vzniku
námětu na projekt s názvem CULTURE – Kulturní spolupráce v regionu Hranicko, který je zaměřen
tímto směrem, kdy bude vytvořen fond, peněžní prostředky z tohoto fondu budou používány na
pořádání kulturních a společenských akcí v regionu. Žádost do nadace ČEZ byla podána 15.11.2006
po konzultaci s členy Výboru partnerství ji podalo Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.
Pokud získáme dotaci z Nadace ČEZ chtěli bychom vydat kulturní kalendář a také brožuru o kultuře
v regionu.
7) Členské příspěvky pro rok 2007
Paní Hrušková uvedla, že od všech členů RoPa zastupující v MAS nějakou organizaci potřebujeme
potvrzení, že mohou tuto organizaci v MAS zastupovat.
Členské příspěvky na rok 2006 byly ve výši 100 Kč, jednalo se o symbolickou částku, po diskusi
členů RoPa byly navrženy tyto varianty čl. příspěvků na rok 2007:
- členské příspěvky v roce 2007 budou využívány na financování drobných projektů
Varianta č. 1 : obce + právnické osoby 600 Kč, fyzické osoby 400 Kč
Varianta č. 2: obce 800 Kč, právnické osoby 500 Kč a fyzické osoby 300 Kč
Varianta č. 3: všichni členové 500 Kč
Varianta č. 4: osoby s IČ 500 Kč a bez IČ 200 Kč
Poté pan Haken nechal o variantách čl. příspěvků na rok 2007 hlasovat.
V prvním kole získaly stejný počet varianta č. 3 a varianta č. 4.
Ve druhém kole zvítězila varianta č. 4 čili osoby s IČ 500 Kč a osoby bez IČ 200 Kč.

VH 20/06
Valná hromada RoPa Regionu Hranicko schvaluje členské příspěvky pro rok 2007 v této
výši: osoby s identifikačním číslem (IČ) 500 Kč/rok a osoby bez IČ 200 Kč/rok (pro: 22,
proti: 0, zdržel se:0).
8) Aktualizace softwaru pro účetní program Money S3
Paní Hrušková uvedla, že z dotace programu Leader 2006 ve výši 250 000 Kč bylo odvedeno 150 000
Kč na Smlouvu s MR Hranicko, 89 454 Kč na zájezd na Český Západ a tudíž zbývá dočerpat částku
ve výši 10 546 Kč. Sekretariát navrhuje koupit aktualizaci účetního programu Money S3 pro rok 2007
za 1 179 Kč a zbytek peněz 9 367 Kč použít na zaplacení nájmu na tuto Valnou hromadu RoPa.
Všichni členové RoPa s tímto způsobem využití zbývajících peněz souhlasili.

9) Neformální diskuse
Pan Haken uvedl, že nyní probíhá propagace MAS RoPa na Slovensku, jelikož pan Balek a paní
Hrušková se účastní vzdělávacího programu jako lektoři, jednou ze 3 MAS, které jsou zde
propagovány je MAS RoPa Regionu Hranicko.

10) Závěr
Pan Konečný uvedl, že RoPa Regionu Hranicko funguje necelý rok, za tu dobu poznal spoustu nových
tváří, je to pro něj obrovská zkušenost, ve které vidí velký význam. Rád by všem poděkoval za to, že
se angažují a popřál všem hodně úspěchů, zdraví, rodinné pohody a také aby se připravilo v novém
roce co nejvíce úspěšných projektů.

Nakonec bylo dohodnuto uspořádat další Valnou hromadu RoPa 1.3.2007 v Hotelu Centrum
v Hranicích.

Pan Haken na závěr všem poděkoval a schůzku ukončil.

Zapsala: Žaneta Valová

Ověřil: Filip Konečný (předseda obč. sdružení)

