
 

 
Schůzka Výboru partnerství Regionu Hranicko 

22. listopadu 2006 
 
 
místo setkání: Hranice (konferenční sál Hotelu Centrum v Hranicích) 

 

Přítomni: 

Libor Vykopal (Obec Ústí) 

František Maršálek (ZD Partutovice) 

Jiří Čoček (soukromý zemědělec Střítež n.L.) 

Filip Konečný (TJ Sigma Hranice) 

Libuše Sehnálková (Hostinec U Libora) 

Pavel Vývoda (Sportovní rybníky s.r.o.) 

 

Hosté:  

Jan Balek (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 

Žaneta Valová (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 

Miloslava Hrušková (Sekretariát Mikroregionu Hranicko) 

 

Omluveni: 

Miluše Stržínková (Obec Rouské) 

Pavla Krbálková (Mikroregion Záhoran) 

Jana Černá (TJ Střítež n. Ludinou) 

Dalibor Škoda (Nový dvůr s.r.o.) 

Oldřich Šnajdárek (soukromý zemědělec Klokočí) 

Ludmila Juráková ( Juko Rouské) 

Veronika Polusová (Charita Hranice) 

 
Program: 

1) Výstupy studijní cesty na Český Západ 

2) Plán činnosti Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 

3) Program LEADER 2007-2013 

4) Výstupy semináře pro východoevropské MAS v Maďarsku 

5) Výsledky jednání s italskou MAS EUROLEADER 

6) Různé 

 
1) Výstupy studijní cesty na Český Západ 



 

Pan Haken všechny přivítal v kongresovém sále Hotelu Centrum v Hranicích. 

Pan Balek shrnul studijní cestu na Český Západ. Uvedl, že ze studijní cesty vzniknul zápis, ve které se 

můžete např. dočíst, že Konstantinovy lázně se zabývají léčením srdečních chorob stejně jako Lázně 

Teplice n. Bečvou, pro obnovu památek organizují mezinárodní workcampy zahraničních studentů 

(tzn. že studenti ze zahraničí přijedou pomáhat s opravou památky). Kromě programu Leader se snaží 

pro financování své MAS hledat i jiné zdroje např. Ministerstvo pro místní rozvoj (Program obnovy 

venkova – Projekt malé nápady). Došlo také k návrhu bodů spolupráce mezi RoPa a MAS Český 

Západ: vytipování konkrétních témat spolupráce (spolupráce lázní, fotografické workshopy atd.), 

výměna informací a zkušeností, předávání zkušeností z mezinárodní spolupráce, oboustranný přenos 

zkušeností v oblastech - certifikace zemědělských a turistických produktů a služeb (INNOREF, Stezky 

chuti), využívání alternativních zdrojů energie, především biomasy (BRIE), mezinárodní spolupráce, 

spolupráce lázeňských společností, obcí a regionů (Konstantinolázeňsko, Teplicko), výměna 

zkušeností personálu léčebných lázní, spolupráce a setkávání podnikatelů, zvyšování standartu 

poskytovaných služeb, kulturní výměna, účinkování uměleckých souborů, putovní fotovýstavy, 

předávání informací z mezinárodních a celonárodních seminářů a konferencí. 

Co nás napadlo na studijní cestě – uspořádat literární soutěž pro děti (napište příběh o svém oblíbeném 

místě na Hranicku), záchrana židovského hřbitova ve Středoletí, zavedení funkce tiskového mluvčího 

RoPa Regionu Hranicko, vytvořit Stezku k pramenům řeky Ludiny a zorganizovat workcamp při 

obnově památek na Hranicku. 

Poté se pan Balek dotázal, jaký projekt Vás nejvíce zaujal? Paní Sehnálkovou zaujal projekt na opravy 

kostelů. Pana Konečného zaujalo lanové centrum s pizzerií, Pana Vývodu zaujaly mladé nápady. Pan 

Balek navrhnul, aby na Valné hromadě RoPa byla studijní cesta prezentována formou zajímavých 

informací s fotkami. 

Pan Balek uvedl, že bychom chtěli s MAS Český Západ vytvořit partnerskou dohodu. Pan Florian 

(asistent MAS Český Západ) nám napsal, že z naší práce je nejvíce zajímají sub-projekty projektu 

INNOREF, konkrétně Certifikace produktů a Regionální trh s biomasou, také středisko služeb 

venkovu a Mikroregionální olympiáda. Pan Balek informoval, že na zájezdu byli také muzikanti 

z Hustopeč n. Bečvou, domluvili se, že by vypravili z Hranicka autobus s kapelou a udělali by na 

Českém Západě turné. Vidíme spolupráci ve vzájemné výměně expozic fotografií, jelikož MAS Český 

Západ dělal podobné fotografie jako my projekt Týden v životě Hranicka. Vše nyní závisí na diskusi, 

je třeba si rozmyslet jak by měla naše vzájemná spolupráce vypadat a co bude součástí naší dohody, 

my navrhujeme tyto oblasti spolupráce: 

1)oboustranný přenos zkušeností v oblastech: 

 - certifikace zemědělských a turistických produktů a služeb (INNOREF, Stezky chuti) 

 - využívání alternativních zdrojů energie, především biomasy (BRIE) 

 - mezinárodní spolupráce 

2)spolupráce lázeňských společností, obcí a regionů (Konstantinovi lázně, Teplice n/B.) 



 

 - výměna zkušeností personálu léčebných lázní 

 - spolupráce a setkávání podnikatelů 

 - zvyšování standartu poskytovaných služeb 

3)kulturní výměna 

 - účinkování uměleckých souborů 

 - putovní fotovýstavy 

4)předávání informací z mezinárodních a celonárodních seminářů a konferencí 

5)další projekty 

 - středisko služeb venkovu 

 - mikroregionální olympiáda 

6)vzájemná propagace 

Z těchto bodů bude sestavena dohoda o spolupráci, která bude zaslána jako návrh MAS Český Západ 

(dále jen MAS ČZ). Návrh dohody o spolupráci bychom nechali schválit Valnou hromadou 

Rozvojového Partnerství Regionu Hranicko (dále jen VH RoPa)  30.11.2006, dohoda již v konečné 

verzi bude schválena na další  VH RoPa.  

 

2) Plán činnosti Rozvojového partnerství Regionu Hranicko 

Pan Balek uvedl, že Seminář Partnerství a projektový cyklus, který se měl konat 11.-12.11.2006 byl 

z důvodu malého zájmu zrušen. 

Pan Čoček chtěl vědět, zda Diskusní fórum o projektech v regionu Hranicko proběhne 28.11.2006 a 

zda sekce poběží najednou. Pan Balek uvedl, že Diskusní fórum se konat bude a sekce poběží 

současně. 

Proběhla diskuse nad otázkou: Čím by se RoPa v roce 2007 mělo zabývat? Výsledkem diskuse byly 

tyto okruhy:  

- hledání dotačních příležitostí 

- hlavně pro členy RoPa, podpora spolupráce v konkrétních projektech 

- zorganizovat konferenci členů RoPa, na které by představili sebe, svou činnost, organizaci za 

kterou jsou v RoPa, popřípadě svou strategii a poté by mezi sebou hledali spolupráci do 

budoucna 

Pan Maršálek a pan Konečný navrhli, aby členové RoPa se stali koordinátory při jednáních 

v nevyřešených majetkoprávních vztazích. Výsledkem by byla podpora řešení vlastnických vztahů. 

Pan Konečný poté navrhnul, aby byl vytvořen dokument, který by veřejnost informoval o tom, kam 

RoPa směřuje, jaké jsou její hlavní strategické cíle. Třeba by tento dokument pomohl také při 

vyjednávání v neujasněných majetkoprávních vztazích. Pan Vykopal si myslí, že RoPa při 

komplikovaných majetkoprávních vztazích moc nezmůže.  



 

Pan Balek uvedl, že jsme chtěli vytvořit vzdělávací program a rozběhnout ho. Na Radě MR Hranicko 

10.11.2006 bylo rozhodnuto uvolnit na vzdělávaní RoPa 75 000 Kč. Co se týče okruhů vzdělávacího 

programu, domluví se na nich Valná hromada RoPa 30.11.2006 

Co si o vzdělávacím programu myslíte vy? Proč si myslíte, že na Seminář Partnerství a projektový 

cyklus se nahlásilo málo lidí?  

Pan Vývoda uvedl, že Radíkov je „z ruky“, nemá auto, takže si myslí, že důvodem malé účasti byla 

nedostupnost. Pan Vykopal uvedl, že v Radíkově bylo dobré to, že tam byla možnost po ukončení 

školících bloků zahrát si golf, což je dobrý nápad, spojit školení s něčím zajímavým. Pan Konečný si 

myslí, že lidé nemají dosud zažitý pocit se sebevzdělávat. Pan Maršálek  uvedl, že co se týče seminářů 

na téma Leader, tak tyto akce pořádá již Agrární komora, tzn. že školení RoPa je duplicitní. Pan Balek 

uvedl, že by možná stačilo udělat rozšířenější propagaci a zaměřit se také na jiné lidi než jen starosty a 

členy RoPa. Pan Haken na toto reagoval, že více propagace může vést k tomu, že na školení přijde jen 

pár lidí z MAS RoPa a spousta lidí zvenčí. Pan Konečný uvedl, že je třeba aby školení bylo výhodnější 

pro členy MAS RoPa a ostatní by byli přizvání do naplnění kapacity školení. Pan Vývoda uvedl, že 

školení by mělo být kratší např. 4-5 hodin nebo jednodenní a né 2 dny. Pan Konečný navrhnul zeptat 

se na školení jiné MAS, jaké tato MAS má zkušenosti, co se ji osvědčilo. 

Výsledkem této diskuse je: příště školení uspořádat v Hranicích (dostupné místo), udělat školení větší 

propagaci, zorganizovat dopravu v případě odlehlejšího místa, ponechat na konci programu něco co 

lidi na školení přiláká (např. golf). 

 

Pan Haken reagoval na uspořádání konference členů RoPa, myšlenkou uspořádat zde burzu nápadů na 

zlepšení RoPa. Paní Hruškovou k této konferenci napadlo, aby každý člen RoPa vytvořil pár vět o své 

činnosti a tyto krátké články bychom zveřejnili na webových stránkách MR Hranicko. Pan Balek 

přihodil, že by všichni členové RoPa mohli mít na webu svou fotografii, což bylo zamítnuto, stačila by 

fotografie pouze předsedy RoPa. Pana Vykopala napadlo, že by měly být u projektů, které získaly 

dotaci z programu Leader ČR 2006, fotografie z realizace projektů. 

 

Byl dohodnut návrh činnosti Rozvojového partnerství na rok 2007. 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. 

 

 



 

 

Pan Balek 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. 

 

3) Program LEADER 2007-2013 

Pan Balek uvedl, že bude mít základy totožné s programem Leader ČR 2006 s určitými inovacemi, 

bude volnější a zmizí některá kritéria a některá naopak přibudou (např. mezinárodní spolupráce, 

profesionalita MAS). Celkem bude rozděleno 650 mil. Kč ročně pro 60-70 MAS v ČR v letech 2007-

2013. Výzva bude vyhlášena 2x nejprve v roce 2007 a druhé kolo bude v roce 2009. V celé ČR je 

zhruba 37 připravených MAS, tím myslí MAS, které již peníze z programu Leader získaly v minulých 

letech, kde patří i MAS RoPa. Příprava bude založena na Strategii rozvoje Regionu Hranicko na léta 

2007-2013 a na projektových námětech, kterými disponuje EUROTEAM. Příprava bude spočívat v: 

obodování priorit Strategie rozvoje Regionu Hranicko, dohodou s partnery na vzájemné spolupráci 

(MAS Český Západ, EUROLEADRE aj.), domapování projektových námětů (podnikatelé, zemědělci, 

neziskový sektor), proběhnou 2-3 schůzky programového výboru, veřejné projednání Záměru RoPa, 

realizace nějakého dalšího projektu a vzdělávací program RoPa. Pan Vývoda poznamenal, že 

v Leaderu 2006 bylo málo času a také menší povědomí a připravenost, kdežto v Leaderu 2007-2013 

budeme více připraveni a tudíž budeme schopni získat daleko více peněz.  

Pan Konečný se zeptal, zda peníze z tohoto programu půjdou přímo na účty organizací vybraných 

v tomto programu, či si tyto organizace budou muset brát úvěr a na peníze čekat. Paní Hrušková 

odpověděla, že to zatím není jasné, MAS lobují za to, aby program Leader 2007-2013 byl postaven na 

limitkách stejně jako LEADER ČR. Termín připomínkování programu Leader 2007-2013 je do konce 

listopadu. Pan Haken navrhnul do iniciativy za tuto věc zapojit více MASek a připomínky poslat 

přímo na ministryni Vicanovu. 

Pan Balek uvedl, že novou podmínkou v programu Leader 2007-2013 je, že podnikatel nemusí mít 

sídlo firmy na uzemí MAS, čehož by se dalo využít a vtáhnout do tohoto programu (regionu) také 

podnikatelé (investory) mimo náš region.  

 

4) Výstupy semináře pro východoevropské MAS v Maďarsku 

Paní Hrušková uvedla, že Konference Evropské observatoře Leader+ „Leader v nových členských 

státech“ se konala 13.-17.11.2006 v Maďarsku (Tihany). Zápis dostali všichni v podkladových 

materiálech. Uvedla, že všechny členské státy EU mají zájem o spolupráci, je důležité najít společné 



 

téma a poté spolupráci rozjet. Na webových stránkách Contact pointu 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_cs.htm (stránky jsou částečně v češtině) je možné 

zadat si téma spolupráce a nechat se kontaktovat, nebo si přímo vybrat partnery z databáze. Podle 

názoru paní Hruškové můžeme kontaktovat kteroukoliv MAS, najít společné téma a začít 

spolupracovat. Dále uvedla, že MAS ze starých členských států EU mají spoustu zkušeností, se 

kterými se chtějí podělit a jsou ochotny spolupracovat.  

 
5) Výsledky jednání s italskou MAS EUROLEADER 

Pan Balek uvedl, že s Pavlou Kubálkovou (zástupce MR Hranicko v Řídícím výboru projektu 

INNOREF) byli na Mid Term Transnational Konference 17.11.2006 v Itálii (Perugia). Na této 

konferenci se setkali se zástupci MAS EUROLEADER. Výsledkem jejich jednání je, že MAS 

EUROLEADER má o spolupráci s MAS RoPa zájem. Obdrželi složky s draftem – čeho by se 

spolupráce měla týkat, součástí složky byly také základní údaje o MAS EUROLEADER – je na severu 

Itálie, má 62 tis. obyvatel, rozlohu 1 485 km2, hustotu zalidnění 42 obyv./km2. Zkušenosti s projekty – 

182 zafinancovaných projektů, 1287 vytvořených prac. míst., celková částka profinancovaná touto 

MAS je 11 500 000 Euro. MAS EUROLEADER by MAS RoPa mohl nabídnout škálu zkušeností 

založených na realizaci programu Leader, managementu regionu, záležitostí regionálního rozvoje, 

strukturálních fondů Evropské unie pro naplnění potřeb mladých lidí a občanské společnosti regionu. 

Celkovými cíli spolupráce je založit společné akce a mezinárodní spolupráci s cílem posílit naši 

kapacitu v implementaci programu Leader a ke zvýšení  efektivity využití principů programů Leader a 

procesů zapojování aktérů rozvoje do rozvoje regionů a také podporovat síťování a spolupráci mezi 

regiony k rozvíjení společných strategií, společných iniciativ, podnikatelské spolupráce. Nyní je třeba 

vyplnit jak si vzájemnou spolupráci představuje MAS RoPa a také co jim za jejich spolupráci jsme 

ochotní nabídnout a poté vše formulovat do konkrétní dohody. 

Všichni členové RoPa se shodli v jednání o spolupráci s MAS EUROLEADER pokračovat. 

 

6) Různé 

Pan Balek uvedl, že RoPa prostřednictvím Sekretariátu dostalo  nabídku s Centra pro komunitní práci 

západní Čechy, aby se stala součástí výzkumného projektu pro Ministerstvo pro místní rozvoj – kde 

dochází ke srovnávání vypraných MAS v celé České republice. V průběhu let 2007-2008 by chtěli 

otypovat MASky, jejich zkušenosti a porovnávat je mezi sebou. Do výzkumu bude zapojeno 5-6 

MAS. Výsledkem bude metodika či zpráva, ze které mohou zkušenosti čerpat MASky v celé České 

republice. Pro MAS RoPa to znamená, že bude předmětem výzkumu s čím členové Výboru partnerství 

souhlasili. 

 

Rozpočet programu Leader 2006 

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


 

Paní Hrušková uvedla, že příjmy zahrnují: dotace LEADER 200 000 Kč, dar MR Hranicko 25 000 Kč, 

příspěvky na zájezd 20 400 Kč, dar TopArt Hranice 6 000 Kč = příjmy celkem 251 400 Kč (zbývá pro 

členy ropa 1 400 Kč). 

Výdaje zahrnují: MR Hranicko – Smlouva 150 000 Kč, zájezd na Český Západ 89 454 Kč a tudíž 

zbývá dočerpat 10 546 Kč aby celkové výdaje činily 250 000 Kč. Je zde otázka, na co se zbylých 

10 546 Kč použije. 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 Valnou hromadu RoPa 

30.11.2006. 

Všichni členové RoPa s tímto způsobem využití zbývajících peněz souhlasili. 

 

Aktuální stav projektu dotovaných z programu LEADER ČR 2006 

Paní Hrušková informovala o schůzce s paní Prečanovou ze ZAPÚ. Všechny projekty jsou realizovány 

podle plánu.  

Stav ke dni 22.11.2006:  

Pan Jančík (Rekonstrukce kravína rodinné farmy Hojanka v Polomu) – mají 5 výběrových řízení na 

dodavatele, čerpají podle plánu, téměř proplacená dotace. 

Obec Střítež nad Ludinou (Zpracování odpadní biomasy pro energetické využití)– nakoupený 

stroj,proplaceno, chybí vyřízení vinkulace pojištění. 

Golf Club Radíkov (Renovace areálu pro volnočasové aktivity navštěvníků regionu) – zatím nečerpali 

dotaci, realizace podle plánu.  

Paní Horníková (Posílení místní produkce, nákup shrnovače) – jako jediný žadatel má všechny 

dokumenty doloženy, i vinkulaci pojištění. 

TJ Ústí (Venkovská turistická ubytovna TJ Ústí) – realizují dle plánu, proplácí se dotace, není 

dokončeno. 

TJ Sigma (Osvětlení lyžařského areálu) – projekt je hotový, chybí vinkulace pojištění. 

Pan Juráň (Selský dvůr Pod skálou) – realizují podle plánu, teprve začali čerpat dotaci. 

ZD Partutovice (Investice na podporu odbytu místních tradičních zemědělských produktů) – probíhá 

výběrové řízení na dodavatele.  

 

 
Pan Haken na závěr všem poděkoval a schůzku ukončil. 
 
 
Zapsala: Žaneta  Valová      
 
Ověřil: Filip Konečný (předseda obč. sdružení) 
 
 


