
 

 

Schůzka Valné hromady 

Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 5. března 2007 
 

 

místo setkání: konferenční sál Hotelu Centrum v Hranicích 

 

Přítomni: 

Stanislav Tvrdoň (S.K.Petanque Hranice) 

Ludmila Juráňová ( Juko Rouské) 

Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec Klokočí) 

Zdeněk Lév (MR Hranicko) 

Jaroslav Jiříček (Golf Club Radíkov) 

Bohuslav Hons (SHR-rodinná farma Polom) 

Pavel Remeň (ÚP Přerov) 

František Maršálek (ZD Partutovice) 

Arnošt Hradil (fyzická osoba) 

Miluše Stržínková (Obec Rouské) 

Jiří Čoček (soukromý zemědělec) 

Libuše Sehnálková (Hostinec „U Libora“) 

Libor Vykopal (Obec Ústí) 

Dalibor Škoda (Nový Dvůr s.r.o.) 

 

Omluveni: 

Josef  Šampalík (Svaz diabetiků ČR) 

Veronika Polusová (Charita Hranice) 

Pavel Černý (Hranicko a.s.) 

Jana Černá (TJ Střítež n. Ludinou) 

Filip Konečný (TJ Sigma Hranice) 

Pavel Vývoda (Sportovní rybníky s.r.o. a Revita Bečva s.r.o.) 

Antonín Horník (Obec Hustopeče nad Bečvou) 

Marie Čočková (soukromý zemědělec) 

 

Hosté:  

Pavlína Voráčová (TJ Sokol Slavíč) 

Jan Balek (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 



 

Žaneta Valová (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 

Miloslava Hrušková (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 

Roman Haken (CpKP střední Morava) 

 

Program: 

1) Přijetí nových členů 

2) Současný stav přípravy programu Leader 2007 – 2013  

3) Partneři Rozvojového partnerství  

4) Výroční zpráva Rozvojového partnerství za rok 2006  

5) Závěrečný účet  

6) Informace o dotačních titulech  

7) Námět na organizaci burzy nápadů  

8) Informace o dalších aktivitách Rozvojového partnerství  

9) Různé  

10) Závěr 

 

1) Přijetí nových členů 

Pan Haken všechny přivítal na Valné hromadě Rozvojového partnerství Regionu Hranicko (dále jen 

RoPa). Poté uvedl, že do RoPa podali přihlášku: Blanka Remeňová (Boňkov 146, Hranice za fyzickou 

osobu) a pan Kopča Petr (Skalička 127, Hranice za fyzickou osobu). Pan Remeň svoji dceru Blanku 

Remeňovou představil blíže, uvedl že je v pracovní skupině k projektu na vytvoření Hipostezky na 

Hranicku. Paní Stržínková poté představila pana Kopču, uvedla že dělá lesnické práce. 

 

VH 1/07 

Valná hromada RoPa Regionu Hranicko schvaluje členství Blanky Remeňové a Petra Kopči 

v Rozvojovém partnerství Regionu Hranicko (pro: 14, proti: 0, zdržel se:0). 

 

Paní Hrušková uvedla, že RoPa k dnešnímu dni čítá 39 členů. 

 

2) Současný stav přípravy programu Leader 2007 – 2013  

Pan Balek uvedl, že 1.3.2007 proběhlo v Radíkově diskusní setkání k přípravě Strategického plánu 

Leader regionu Hranicko na období 2007 – 2013 s názvem Jaké akce na Hranicku potřebují dotaci. 

Zde zazněly nové informace o programu Leader. Tato schůzka byla kvůli dotvoření strategického 

plánu k programu Leader 2007-2013. Na schůzce zazněla řada témat, která rozšířila opatření. Jsme 

limitováni Programem obnovy venkova na rok 2007. Na další schůzce někdy v dubnu by mělo dojít ke 

konkrétním výstupům. Návrh strategie bude porovnán s plánem rozvoje venkova, tak aby s ním byl 



 

v souladu. Kromě Plánu rozvoje venkova je pro nás limitující také realizace projektů – na webových 

stránkách MR Hranicko máme formulář projektového námětu, kde každý může uvést svůj námět a 

poslat nám jej. Projektové náměty jsou zapracovány do databáze, díky této databázi jsme schopni lépe 

zmapovat kapacitu a zaměření programu Leader 2007-2013 na Hranicku.  

Dále uvedl,  že v databázi projektových námětů máme cca 180 projektových námětů z nichž cca 170 

jsou náměty od obcí. Databázi chceme rozšířit o náměty ostatních subjektů – podnikatelů a 

neziskových organizací. Žádáme členy RoPa, aby informaci o sběru projektových námětů rozšířili 

v místě svých působností.  

 

3) Partneři Rozvojového partnerství  

Pan Balek uvedl, že jsme chtěli navázat spolupráci se zahraničními MAS. Kontaktovali jsme MAS 

z Itálie EUROLEADER s návrhem o spolupráci. V termínu 7.-9.3.2007 odjíždí pan Balek a paní 

Hrušková na Partner Board projektu INNOREF do Udine (Itálie), chtěli by této cesty využít k setkání 

s členy MAS EUROLEADER. Nicméně MAS EUROLEADER prozatím na náš e-mail neodpověděla. 

Dále uvedl, že kromě zahraniční spolupráce, jsme navázali tuzemskou spolupráci s MAS Český 

Západ. Do června tohoto roku musíme mít spolupráci z MAS jistou, abychom to mohli uvést do 

žádosti k programu Leader 2007-2013.  

Paní Hrušková uvedla, že se v minulém roce zúčastnila Konference Evropské observatoře Leader+ 

„Leader v nových členských státech“  v Maďarsku (Tihany), kde získala řadu kontaktů na MASky. 

Kontaktovala tedy tyto MASky s nabídkou o partnerství. Zatím se jí ozvali pouze z Polska Institute for 

european initiatives. Nabídku o partnerství umístila také na webové stránky 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_cs.htm. 

 

Pan Balek ještě zmínil, že v programu Leader 2007-2013 je také důležitá iniciativa mládeže a skupiny 

žen v regionu – v Býškovicích existuje Svaz žen což by mohlo být příznivé. Co se týká mládeže, tak 

bychom si měli vzít příklad z Českého Západu („Mladé nápady“). 

Pan Škoda chtěl vědět, v jaké fázi je výzva k programu Leader 2007-2013. Pan Balek uvedl, že 

dokument, podle kterého poběží program Leader „Plán rozvoje venkova 2007 – 2013“ nyní čeká na 

připomínky  od „Bruselu“. Definitivní verzi bychom měli mít na přelomu dubna a května. Pan Lév 

uvedl, že co se týče finančních prostředků na rok 2007, tak by se neměly krátit a budou čerány 

v následujících letech. Pan Balek uvedl, že pokud Vás více zajímá Program obnovy venkova a 

pracovní verze prováděcích dokumentů, tak si jej prohlédněte na www.leaderplus.cz.  

 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_cs.htm
http://www.leaderplus.cz


 

Pan Haken se vrátil k otázce, jak pomoct získat více projektových námětů od ostatních organizací. Pan 

Lév uvedl, že co se týče zemědělců, mohli bychom kontaktovat Hospodářskou komoru a požádat je o 

rozesílku formuláře projektového námětu na zemědělce na Hranicku.  

Pan Škoda uvedl, že nejhorší bude první rok, jelikož nikdo neví co od programu Leader na 

roky 2007-2013 může čekat. Pan Lév dodal, že rozdíl mezi podnikatelem a obcí je v tom, že 

obec má prostředky rozpočtené na několik let dopředu, kdežto podnikatel neví co bude příští 

rok. Pan Balek uvedl, že pan Horník (místostarosta Hustopečí nad Bečvou) navrhnul 

uspořádat pro zemědělce seminář na téma: zemědělských dotací na léta 2007 – 2013. I na 

tomto semináři bychom mohli také prezentovat formuláře proj. námětu.  

Pana Maršálka zajímalo, zda obec může podat projekt spolu s církví. Pan Haken mu odpověděl, že je 

to dokonce výhoda, jelikož projekt, kde je více partnerů obecně získá více bodů při hodnocení, jelikož 

prospěje více subjektům.  

Pan Haken chtěl vědět, zda i členové RoPa myslí že by bylo vhodné udělat kampaň, abychom oslovili 

více subjektů k podání projektových námětů- např. dát do novin inzerát aj. Paní Stržínková uvedla, že 

problém neziskových organizací je finanční zdraví. Pak uvedla, že prostor pro prezentaci sběru 

projektových námětů je na Výročních schůzích spolků v obcích, ale také uvedla, že většina schůzí již 

proběhla. Pan Balek uvedl, že chceme dát článek o sběru projektových námětů do Zpravodaje MR 

Hranicko spolu s formulářem projektového námětu. Zpravodaj by měl vyjít na přelomu března a 

dubna. Vydali bychom ho ve větším nákladu a distribuovali ho na obce, kde by ho mohli starostové 

rozdat podnikatelům a spolkům v obci.  

 

4) Výroční zpráva Rozvojového partnerství za rok 2006  

Paní Hrušková uvedla, že jsme vypracovali Výroční zprávu RoPa za rok 2006. Výroční zprávu 

chceme přikládat k žádostem, které bude podávat RoPa. Bude vyvěšena na webových stránkách MR 

Hranicko.  

 

5) Závěrečný účet  

Paní Hrušková uvedla, že součástí Výroční zprávy RoPa Regionu Hranicko je také finanční zpráva. 

RoPa má na účtu u ČSOB částku  2 812 Kč. V roce 2007 bude částka navýšena o čl. příspěvky. 

Paní Hrušková dále uvedla, že na webových stránkách MR Hranicko jsme zveřejnili informace o 

úspěšných projektech v programu Leader 2006. 

Pan  Škoda se dotázal, zda všichni uhradili čl. příspěvky za rok 2006. Paní Hrušková uvedla, 

že neuhradili: Eduard Kavala (Obec Bělotín), Milan Dohnal (TJ Sokol Slavíč) , Jiří Dostalík 

(fyzická osoba), Jiří Šenk (MS Opatovice-Rakov), Jiří Trna (soukromý zemědělec). 

Pan Balek ještě apeloval na všechny, kteří v RoPa zastupují organizaci, aby nám dodali 

pověření, že mohou zastupovat organizaci v RoPa. Členové RoPa navrhli vytvořit předlohu, 



 

jak by toto pověření mělo vypadat a umístit jej na webové stránky k přihlášce do RoPa. Co se týče 

starostů, tak u nich stačí výpis z usnesení, že byl zvolen starostou obce. 

 

VH 2/07 

Valná hromada RoPa Regionu Hranicko schvaluje Výroční zprávu Rozvojového partnerství 

regionu Hranicko za rok 2006  (pro: 14, proti: 0, zdržel se:0). 

 

Pan Hons chtěl vědět, zda proběhla kontrola Kontrolní komise za rok 2006. Paní Hrušková uvedla, že 

kontrola proběhla 22.12.2006. Kontrolou nebyly zjištěny dílčí nedostatky.  

 

6) Informace o dotačních titulech  

Paní Hrušková uvedla, že jsme se minule zmínili o tom, že sekretariát MR Hranicko zpracovává 

Grantový kalendář 1x měsíčně. Jednu z verzí jsme již členům Rozvojového partnerství poslali. 

Kalendář je zaměřen spíše na dotační tituly pro obce, pokud jej chcete rozšířit o dotační tituly pro 

podnikatele bude to složitější, jelikož těch je spousta, proto navrhujeme rozšiřovat grantový kalendář 

pouze o dotační tituly související s  vyplněnými formuláři projektových námětů ze strany podnikatelů. 

Co se týče neziskových organizaci, tak těmito dotačními tituly se zabývá i Pavla Krbálková 

(manažerka MR Záhoran) a můžete je najít na www.zahoran.cz. Pak byly stručně prezentovány 

následující dotační tituly:  

a) Regionální projekty Nadace ČEZ  - projekty bez specifikace zaměření, žádosti se podávají do 

20.května 2007, více informací na www.nadacecez.cz. 

b) Make a connection – Připoj se, NROS – podpora projektů keré navrhnou a zrealizuje mládež, 

uzávěrka do 30.března 2007, více informací na http://www.makeaconnection.cz/ 

c) Grant na podporu prevence a podpory zdraví, Nadace zdraví pro Moravu, podpora organizací 

pomáhající zlepšování zdraví občanů, uzávěrka do 31.března 2007, více informací na 

http://www.nadacezdravi.cz/ 

 

7) Námět na organizaci burzy nápadů  

Pan Balek uvedl, že tato myšlenka vznikla, když jsme přemýšleli, jak získat co nejvíce projektových 

námětů. Na webu MR Hranicko je umístěn formulář projektového námětu, dle zatržení anotace je 

možné formulář zveřejnit či nikoliv.  

Pan Škoda navrhnul vytvořit testovací verzi burzy nápadů, tzn. spojit ji z jinou akcí. Pan Haken uvedl, 

že rozumnější je setkání lidí, než internetová forma, jelikož osobní komunikace a diskuse je větším 

přínosem. Paní Hrušková uvedla, že by burza nápadů mohla být spojena se schůzkou pracovních 

skupin, abychom nejdříve zjistili, zda je o ni zájem.  

http://www.zahoran.cz
http://www.nadacecez.cz
http://www.makeaconnection.cz/
http://www.nadacezdravi.cz/


 

Pan Balek navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která bude pomáhat při organizaci burzy nápadů. 

Pokud má někdo zájem být členem této pracovní skupiny, nechť se ozve sekretariátu MR Hranicko 

v nejbližší době. 

 

8) Informace o dalších aktivitách Rozvojového partnerství  

Pan Balek uvedl, že projekt podaný RoPa s pracovním názvem CULTURE – Kulturní spolupráce 

v regionu Hranicko, který zpracoval Franta Kopecký (externí pracovník MR Hranicko) nebyl vybrán 

v nadaci ČEZ. Tento projekt chceme podat do Významných projektu Ol. kraje. 

Pan Hons chtěl poté vědět, jaké akce plánujeme realizovat v roce 2007 s jakým rozpočtem. Paní 

Hrušková uvedla, že jediným jistým příjmem pro RoPa regionu Hranicko jsou čl. příspěvky. MAS 

nyní iniciovala o získání finančních prostředků z Olomouckého kraje na financování provozu MAS. 

RoPa se chce hlavně zaměřit na získání dotačních prostředků z programu Leader 2007-2013. 

Pan Balek podotknul, že VH RoPa schválila 30.11.2006 Plán činnosti RoPa na rok 2007, který 

obsahuje tyto činnosti: 

§ hledání a prezentace dotačních příležitostí ve spojení s EUROTEAMem regionu Hranicko 

§ podporovat spolupráci mezi členy v konkrétních projektech (zorganizovat setkání pro 

prezentaci činnosti členů a představení nápadů – burza nápadů) 

§ podpora při řešení vlastnických vztahů v konkrétních projektech 

§ Podporovat členy při realizaci Strategie rozvoje regionu Hranicko 

§ rozběhnout vzdělávací program 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 

Pan Hons také uvedl, že se v novinách dočetl o možnosti získat evropské peníze a nechat si zpracovat 

projekt za 1 Kč. Pan Škoda uvedl, že se jedná o dobře promyšlenou reklamní kampaň tzn. že taková 

firma nezpracuje projekt, o kterém nebude přesvědčena, že bude úspěšný. Pan Haken dodal, že 

takových agentur je spousta, poté uvedl, že pokud bude mít někdo s podobnou agenturou dobrou či 

špatnou zkušenost, nechť dá vědět sekretariátu a ten si povede seznam seriózních či neseriózních 

agentur dle vašich zkušeností. 

 

9) Různé 

Pan Balek uvedl, že plánujeme další cyklus školení na 23. a 24. března 2007, tento cyklus bude nyní 

zaměřen na řízení projektu. Zatím se domlouváme, zda školení zorganizujeme v Hranicích v Hotelu 

Centrum či v Radíkově. 



 

Pan Balek také informoval členy RoPa o tom, že v současní době MR Hranicko řeší důležitou otázku – 

Pokračování sekretariátu po ukončení projektu INNOREF. Jsou zde 3 varianty možnosti pokračování: 

1) zachování Sekretariátu v původním stavu 

2) vytvoření samostatné právní subjektivity jejíž zakladatelé by byly MR Hranicko, Rozvojové 

partnerství Regionu Hranicko, další obce a mikroregiony regionu Hranicko (vznik o.p.s.) 

3) Transformace Sekretariátu MR Hranicko pod Rozvojové partnerství regionu Hranicko 

Bude vytvořena pracovní skupina k tomuto tématu a jelikož je jednou z variant transformace pod 

Rozvojové partnerství regionu Hranicko, tak by měla RoPa delegovat do této pracovní skupiny své 

zástupce. Byli navrženi : předseda RoPa – F. Konečný a Dalibor Škoda. Pokud bude mít někdo zájem 

být v této pracovní skupině, nechť se ozve sekretariátu MR Hranicko. 

 

Poté zaznělo několik pozvání na akce v MR Hranicko. Pan Balek organizátory těchto akcí poprosil, 

aby nám informaci o jejich konání s přesnějšími údaji (název,místo a hodina zahájení, doba trvání či 

doplňující informace) zaslali na e-mail: kancelar@mikroregion-hranicko.cz a my akci umístíme na 

web MR Hranicko. 

 

10) Závěr 

Pan Haken na závěr všem poděkoval a schůzku ukončil. 

 

 

Zapsala: Žaneta  Valová      

 

Ověřil: Filip Konečný (předseda obč. sdružení) 

 

 

mailto:kancelar@mikroregion-hranicko.cz

