
Zápis ze schůzky Výboru partnerství  21.11.2007, Hranice 
 
Přítomni: 
Jiří Čoček 
Dalibor Škoda 
Ludmila Juráňová 
Miluše Stržínková 
Oldřich Šnajdárek 
Jana Černá 
František Maršálek 
 
Hosté: 
Jan Balek 
Gabriela Olivová 
 
Program: 
1/ představení Fichí 
2/ Finance – alokace k jednotlivým fichím 
3/ Různé 
 
Jan Balek přivítal přítomné a představil aktuální harmonogram přípravy Strategického plánu 
Leader a vysvětlil postup při sestavování fichí. 
Gabriela Olivová představila činnost pracovnách skupin a seznámila programový výbor 
s výsledky schůzek. Každá pracovní skupina si určila fichi a hlavní a vedlejší opatření. 
Skupina zemědělství si zvolila jako hlavní opatření Modernizace zemědělských podniků a 
jako vedlejší opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a 
Diverzifikace nezemědělské povahy. Skupina revitalizace obcí: hlavní opatření č.1: Obnova a 
rozvoj vesnic, hlavní opatření č. 2: Občanská vybavenost a služby. Skupina cestovní ruch: 
hlavní opatření: Podpora cestovního ruchu.  
Výbor Partnerství poté diskutoval o jednotlivých fichích a stanovil monitorovací kritéria, 
popřípadě celou fichi upravil. 
 
 
1/ představení Fichí 
 
a) fiche Zemědělství 
Jan Balek představil celou fichi a preferenční kritéria, které stanovila pracovní skupina. VyPa 
poté doplnil monitorovací kritéria, které mají odpovídat cílům a bodovacím kritériím, což 
znamená, že musí být v souladu. 
Z Mze jsou závazná tato monitorovací kritéria, počet nových pracovních míst a počet nových 
produktů. 
VyPa stanovil tyto: počet zmodernizovaných podniků, zvýšení obratu a snížení nákladů 
 
b) fiche Cestovní ruch 
VyPa souhlasil se stanovením této fiche a nestanovil monitorovací kritéria. 
 
c) fiche Veřejné prostranství 
VyPa stanovil kritérium přijatelnosti a to: inovativní přístup (něco zvláštního, př. Maják 
v Přerově) 
 



d) fiche Kultura a sport 
VyPa souhlasil se stanovením této fiche 
 
e) fiche Lesy 
Jan Balek navrhl jako hlavní opatření v této fichi Technické vybavení provozoven, protože 
většina projektových námětů je z oblasti biomasy. S tímto VyPa nesouhlasil a určil nové 
opatření: Lesnická technika a podopatření: Lesnická infrastruktura 
 
 
 
       
2/ Finance – alokace k jednotlivým fichím 
Jan Balek představil rozpočet dotace na léta 2008 – 2013, v prvních dvou letech bude dotace 
snížená, po splnění a dobré funkčnosti je možné získat bonus ve výši 30% z dotace. 
VyPa stanovil alokaci a snížil způsobilé výdaje u jednotlivých fichí, tak aby bylo podpořeno 
co nejvíce projektů. 
 
Rozpočet 2008-2009 
 

Fiche  
Procentní 
rozdělení  

Dotace 
roční  

Dotace  
(%) 

Vlastní 
zdroje Celkový objem 

Výše 
projektu  Počet projektů 

Fiche I - zemědělství  25 3000000 50 3000000 6000000 2000000 3 
Fiche II - Lesy 10 1200000 50 1200000 2400000 1500000 1,6 
Fiche III - Revitalizace 45 5400000 80 1080000 6480000 1500000 4,32 
Fiche IV - cestovní ruch 20 2400000 60 960000 3360000 1500000 2,24 
Celkem  100 12000000   6240000 18240000   

 
Rozpočet 2010-2013 
 
 

Fiche  
Procentní 
rozdělení  

Dotace 
roční  

Dotace  
(%) 

Vlastní 
zdroje Celkový objem 

Výše 
projektu  Počet projektů 

Fiche I - zemědělství  25 4012500 50 4012500 8025000 2000000 4,0125 
Fiche II - Lesy 10 1605000 50 1605000 3210000 1500000 2,14 
Fiche III - Revitalizace 40 6420000 80 1284000 7704000 1500000 5,136 
Fiche IV - cestovní ruch 25 4012500 60 1605000 5617500 1500000 3,745 
Celkem  100 16050000     24556500   

 
 
 
3/ Různé 
VyPa upozornil na problém s novým pracovním místem v zemědělství, jelikož při 
modernizaci je možné zrušení pracovních míst. 
 
Jan Balek všem přítomným poděkoval za účast a rozloučil se. 
 
Zapsal: 
Jan Balek 
Gabriela Olivová 
  
 


