
 
 

 

Zápis ze společné schůzky Programového výboru a  Výbor partnerství  
 

Radíkov, 2. května 2007 

 

Přítomni:  

Libor Vykopal, Oldřich Šnajdárek, Miluše Stržínková, Ludmila Juráňová, Jiří Čoček, František 

Maršálek, Libuše Sehnálková, Filip Konečný.  

 

Mila Hrušková oznámila, že Olomoucký kraj schválil žádost o příspěvek Rozvojovému partnerství na 

zajištění pozice manažera MAS ve výši 194.400 Kč. Spolufinancování příspěvku činní 20 %.  

Výbor partnerství schválil Smlouvu o poskytnutí jednorázového příspěvku mezi Olomouckým krajem 

a Rozvojovým partnerstvím Regionu Hranicko (8 – pro, 0 – se zdrželi, 0 – proti).  

 

Výbor partnerství projednal smlouvu o spolupráci na zajištění zpracování Strategického plánu 

LEADER na období 2007 – 2013, zabezpečení účetnictví a zajištění spolupráce s partnery ve výši 

194.400 Kč. Dotaci na pokrytí nákladů poskytl Olomoucký kraj, který poskytl dotaci většině místním 

akčním skupinám v kraji. Mila Hrušková informovala, že MR Hranicko přislíbil dát Rozvojovému 

partnerství dar na kofinancování dotace přiznané Olomouckým krajem. Celkový objem práce bude 

sledován pomocí výkazů práce.  

Výbor partnerství schválil darovací smlouvu mezi MR Hranicko a Rozvojovým partnerstvím Regionu 

Hranicko. (8 – pro, 0 – se zdrželi, 0 – proti). 

Výbor partnerství schválil smlouvu o spolupráci mezi Rozvojovým partnerstvím a Mikroregionem 

Hranicko. (8 – pro, 0 – se zdrželi, 0 – proti). 

 

Ke spolupráci s Rozvojovým partnerstvím Regionu Hranicko se přihlásili MAS Český Západ a MAS 

Kyjovské Slovácko. Mila Hrušková představila potenciální partnery a vysvětlila, že spolupráce mezi 

MAS bude hrát roli při hodnocení Strategického plánu LEADER na období 2007 – 2013. Uvedla, že 

zatím se ke spolupráci přihlásily tyto 2 MAS, v jednání je i spolupráce s MAS Frýdlantsko. Na jednání 

byl předložen návrh partnerské smlouvy. Ke smlouvě nebylo připomínek. 

Výbor partnerství schválil předloženou Rámcová dohoda o meziregionální spolupráci místních 

akčních skupin při rozvoji venkovských oblastí metodou LEADER. (8 – pro, 0 – se zdrželi, 0 – proti). 

 

Následně shrnul J. Balek další postup přípravy Hranicka na program LEADER 2007 – 2013, který byl 

předjednán na schůzce s F. Konečným a R. Hakenem. Bylo dohodnuto, že bude učiněna poslední 

výzva k doplnění dokladů členů o zastupování právnických osob.  

Navrhuje se do přípravy Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 zahrnout nové prvky: 



 
- soutěž dětí základních škol (vysvětlil Filip Konečný) – děti 

by psali slohové práce, následně by se vybraly ty nejlepší a proběhlo by regionální kolo a po 

zhodnocení by se vybrali vítězové soutěže. Nejlepší nápady by byly zařazeny do programu 

LEADER. Přítomní souhlasili, že hodnotící komisí bude Výbor partnerství. Na Valné 

hromadě RoPa se ovšem vyzvou další zájemci. Termín pro odevzdání prací bude 20. června. 

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků do září 2007. Ceny by mohly být např. posezení se 

starostou města nebo permanentka na plovárnu.  

- Vytvoření spolupráce s hranickými středoškoláky, kteří by mohli oponovat práci na 

leaderovské strategii popřípadě by mohli připomínkovat i přípravu dalších projektů.  

- Zorganizovat burzu nápadů (projektů) – pojmout ji jako konferenci integrovaných projektů, 

kde v první části by byla teorie o tom, co je integrovaný projekt a jak jej připravit a v části 

druhé by mohli účastníci si vyměňovat nápady a navazovat spolupráci.  

 

Zapsal : 

Jan Balek  

 

Ověřil: 

Filip Konečný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


