Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko
Ze dne 1. června 2009
Přítomni:
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o.
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou
Petr Tománek, SK Petanque Valšovice
Zdeněk Lév, MR Hranicko
František Maršálek, ZD Partutovice
Jiří Trna, SHR Klokočí
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Radovan Mikuš, FO Všechovice
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov
Marta Pavelková, Patriot Olšovec
Antonín Horník, Hustopeče nad Bečvou
Omluveni:
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Kočnarová Petra, obec Skalička
Markéta Čočková, Eko Primafin
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Josef Voldán, obec Malhotice
Miluše Stržínková, obec Rouské
Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Hosté:
Gabriela Olivová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
František Kopecký, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura
Oldřich Šnajdárek přivítal přítomné a představil projekt na obnovu knihovny (místo konání
Valné hromady), který byl podpořen z Programu LEADER „Měníme Hranicko“.
Jan Balek představil program Valné hromady a zahájil jednání.
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Program:
1) Úvod
2) Informace o průběhu realizace Programu LEADER „Měníme Hranicko“
3) Sebeevaluace MAS
4) Projekty spolupráce
5) Za poznáním mikroregionu Hranicko
6) Různé
7) Závěr

2/ Informace o průběhu realizace Programu LEADER „Měníme Hranicko“
Gabriela Olivová informoval přítomné o průběhu realizace Programu LEADER „Měníme
Hranicko“, respektive o průběhu výzvy č.1/2009.
Výzva č. 1/2009 byla vyhlášena pro fiche: 2 Zemědělské a potravinářské produkty, 3 Lesnická
infrastruktura, 6 Spolkový život a sport, 7 Rozvoj cestovního ruchu. Celkem bylo podáno 19
projektů, přičemž všechny prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a byly
tedy postoupeny k hodnocení Výběrové komisi. Alokace pro tuto výzvu byla stanovena ve
výši 7.091.475 Kč, přičemž požadované dotace jsou celkem ve výši 13.918.826 Kč.
Dále je připravena rezerva na výzvu č.2/2009 nebo případný přesun do výzvy č.1/2009 ve
výši 2.000.159 Kč.
Nejvíce projektů a největší převis je opět ve fichi 6 Spolkový život a sport, kde bylo podáno
11 projektů a celková požadovaná dotace je ve výši 7.478.039 Kč, přičemž alokace je ve výši
1.818.327 Kč. Převis vznikla u všech fichí, pouze u fiche č. 6 je tak markantní.
Gabriela Olivová dále seznámila přítomné s dalším postupem. Výběrová komise měla do 1.6.
odevzdat svá hodnocení a dne 4.6. proběhne druhé zasedání, kde bude stanoveno pořadí
projektů a náhradníci. Poté 11.6. zasedne Programový výbor a v případě, že neshledá
problémy v procesu hodnocení, bude pořadí projektů schváleno a zveřejněno na
www.regionhranicko.cz
Usnesení:
Valná hromada Rozvojového partnerství bere na vědomí informace o průběhu realizace
Programu LEADER „Měníme Hranicko“.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
3/ Sebeevaluace MAS
Jan Balek představil zprávu o sebeevaluaci MAS, do procesu se zapojilo 10 účastníků.
Cíl hodnocení: Sledovat výkonnost MAS opakovaně po celou dobu realizace, poskytovat
souhrnnou zpětnou vazbu jednotlivým složkám MAS a trvale přispívat ke zlepšování realizace
programu LEADER na Hranicku. Je určeno členům MAS či osobám úzce s MAS
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spolupracujícím.
Výsledkem zpráva, která je projednána v pracovní skupině pro
sebehodnocení (zástupci jednotlivých složek).
Předmět hodnocení:
Složky MAS zapojené do programu LEADER:
• Programový výbor
• Výběrová komise
• Kancelář MAS
• Poradní skupiny
• Facilitátor/meodický poradce
Procesy:
• do kterých byly jednotlivé složky zapojeny, či se jich jinak účastnili
Každá složka byla ohodnocena v jednotlivých procesech body 1-5 (1 – 5 bodů (jeden bod je
minimum, pět je maximum). 1 bod – zásadně nedostatečné, 2 body – nedostatečné, 3 body
– průměrné, 4 body – dobré, 5 bodů – výtečné.) Z bodového hodnocení je v rámci přípravy
této zprávy počítán rating, který lépe umožní sledovat, porovnávat úroveň jednotlivých
činností, a výkonnosti složek MAS. Je počítán jako průměrné skóre přidělené účastníky
šetření.
Jan Balek představil jednotlivá hodnocení složek MAS a procesů a raitingová vysvědčení.
Celkový raiting MAS je 3,44. (kompletní zpráva o sebeevaluaci je přílohou tohoto zápisu a
byla členům rozeslána předem)
Usnesení:
Valná hromada Rozvojového
v předneseném znění.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)

partnerství schvaluje

zprávu

o

sebeevaluaci MAS

4/ Projekty spolupráce
František Kopecký představil opatření IV.2.1. Projekty spolupráce a projekty, které Rozvojové
partnerství do tohoto opatření zpracovalo v roce 2008, avšak z důvodu formální chyby
projekty nepodalo. V letošním roce je možno projekty podat v červnu.
Pořízení mobilního vybavení pro pořádání kulturních a sportovních akcí
F. Kopecký představil partnery projektu: MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, Český Západ
Místní partnerství (Frýdlantsko odstoupilo), dále představil cíle projektu, výsledky projekty a
rozpočet (stručná osnova projektu je přílohou tohoto zápisu a byla členům rozeslána
předem).
Vojtěch Skácel uvedl, že má obavy ohledně předfinancování obou projektů.
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Jan Balek navrhl, aby se ještě sešel Výbor partnerství a projednal možnosti předfinancování a
poté případně schválil podání projektu.
Zdeněk Lév uvedl, že by se projekt neměl zatracovat, je třeba vyřešit předfinancování a
dopracovat projekty.
Antonín Horník navrhl oslovit města a velké obce z regionu o pomoc, ve formě bezúročné
půjčky.
Usnesení:
Valná hromada Rozvojového partnerství pověřuje management aktualizací a dopracováním
projektu „Pořízení mobilního vybavení pro pořádání kulturních a sportovních akcí“, dále
pověřuje Výbor partnerství zhodnocením variant předfinancování a schválením podání
projektu.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
Zmapování a marketing brownfields
F. Kopecký představil partnera projektu: MAS Na cestě k prosperitě (Němčicko), dále
představil cíle projektu, výsledky projekty a rozpočet (stručná osnova projektu je přílohou
tohoto zápisu a byla členům rozeslána předem).
Zdeněk Lév upozornil na stejný problém s předfinancováním.
František Kopecký dále informoval a zájmu partnerů zpracovat projekt, který by se týkal
minimuzeí a miniexpozicí. Tento projekt by se taktéž podal do opatření Projekty spolupráce.
A byl by navazující na projekt mikroregionu Hranicko „Za poznáním mikroregionu Hranicko“.
Usnesení:
Valná hromada Rozvojového partnerství pověřuje management aktualizací a dopracováním
projektu „Zmapování a marketing brownfields“, dále pověřuje Výbor partnerství
zhodnocením variant předfinancování a schválením podání projektu.
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
5/ Za poznáním mikroregionu Hranicko
Jan Balek představil projekt mikroregionu Hranicko, který byl podpořen z POV Olomouckého
kraje.
Cílem projektu je rozvoj místních tradic a posílení sounáležitosti obyvatel s Mikroregionem
Hranicko.
Výstupy projektu:
Poznejme Hranicko – hra (vzdělávací hra o Hranicku)
Dotkněme se kořenů – rozvoj místních expozic a minimuzeí
Zeptejme se našich předků – publikace o významných osobnostech (tištěná publikace)
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Ochutnejme Hranicko – regionální kuchařka (zmapování tradičních receptů, vydání
regionální kuchařky)
Probuďme v sobě zručnost našich předků – katalog tradičních řemesel
Kulturně-sportovní akce - Valšovice petanqový turnaj 10. října 2009
6/ Různé
Setkání MASek v Hranicích
František Kopecký informoval přítomné o setkání MASek, které sousedí s Rozvojovým
partnerství (MAS Záhoří Bečva, Kelečsko, Podhostýnsko, Poodří, Bystřčka). Setkání se
uskuteční 9.6.2009 v Hranicích a předmět bude především předání zkušeností z realizace
programu LEADER a také exkurze po podpořených projektech. Tyto setkání by se měla stát
tradiční a místo konání by se mělo měnit
Návštěva z Bruselu
František Kopecký informoval přítomné o návštěvě členů Evropského hospodářského a
sociálního výboru na Hranicku, které organizuje CpKP Střední Morava. Předmětem návštěvy
bude představení Rozvojového partnerství a také exkurze po podpořených projektech.
Návštěva s uskuteční 19.6.2009.
Leaderfest
Gabriela Olivová informovala přítomné o konání Leaderfestu v Hradci nad Moravicí. Jedná se
o dvoudenní akci (18.-19.6.), která je určena pro MAS z celé EU, hlavním tématem bude
životní prostředí. Rozvojové partnerství bude reprezentovat Gabriela Olivová.
7/ Závěr
Jan Balek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání Valné hromady.
Zapsala:
Gabriela Olivová
Ověřil:
Oldřich Šnajdárek
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