
 
 

 
 
 
 

 
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 
konané dne 18. srpna 2009 v kanceláři MAS, Hranice 
 
Přítomni: 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Filip Konečný, Ski Klub Hranice 
Arnošt Hradil, FO Provodovice 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L 
Marta Pavelková, Společnost Patriot 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské (zastoupena M. Stržínkovou na základě plné moci) 
Pavla Krbálková, MR Záhoran (zastoupena M. Stržínkovou na základě plné moci) 
 
Hosté: 
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství 
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství 
 
1/ Žádost MR Hranicko o nositelství projektu 
Marcela Tomášová představila výboru záměr projektu Pracovní týmy II (viz příloha), který 
chce podat MR Hranicko. Ten bohužel není vhodným žadatelem, vhodným žadatelem je pro 
tento projekt občanské sdružení, proto MR Hranicko žádá Rozvojové partnerství o nositelství 
projektu. Přičemž předfinancování a spolufinancování a všechny aktivity budou řešeny MR 
Hranicko. 
Dalším problémem projektu je cílová skupina projektu, nemohou to být uchazeči o 
zaměstnání, nýbrž zájemci o zaměstnání (nejsou v evidenci ÚP), což velmi omezuje projekt, 
je tedy možné, že MR od projektu ustoupí.  
Paní Stržínková se dotazovala, zda bude projekt otevřen pro členy Rozvojového partnerství. 
M. Tomášová uvedla, že s tímto by problém být neměl.  
 
Usnesení: 
Výbor partnerství schvaluje nositelství projektu Pracovní týmy II, pokud bude trvat zájem ze 
strany MR a v případě možnosti zapojení členu MAS do projektu. 
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
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2/ Projekty spolupráce (mobilní vybavení, brownfields) – aktuální stav 
František Kopecký informoval o aktuálním stavu projektů spolupráce. V současné době 
pracuje na chybnících, přičemž většina chyb je již opravena. Dále informoval, že celkově bylo 
podáno 16 žádostí o dotaci a je tedy pravděpodobné, že naše projekty budou podpořeny. 
Dále představil harmonogram projektu na Mobilní vybavení v případě, že bude schálen: 
Říjen 2009 – definitivní schválení Žádosti ze strany CP SZIF.  
Říjen – listopad 2009 - realizace intenzivního dotazníkového šetření mezi členy MAS, 
obcemi, NNO a pořadateli z regionu Hranicko. Cílem je získat podrobný přehled potřeb 
pořadatelů akcí, abychom věděli, o které vybavení bude největší zájem.  
Listopad – prosinec 2009 – debata Výboru partnerství a všech členů MAS o nejvýhodnější 
variantě předfinancování a spolufinancování – vybírat bychom měli minimálně ze 3 zájemců, 
kteří již deklarovali zájem do projektu se partnersky zapojit (Hustopeče n.B., fa Nový dvůr 
s.r.o., MR Záhoran). Od všech potenciálních partnerů obdržíme jejich nabídky ke spolupráci a 
vybereme tu pro MAS nejvýhodnější. Paralelně bude probíhat diskuse o konečném soupisu 
pořízeného vybavení. Podkladem budou výsledky dotazníkového šetření a nabídky partnerů. 
Vše se uvede do souladu tak, aby MAS i vybraný partner věděli co se bude pořizovat, kdo, jak 
a za kolik bude vybavení využívat, pomůže s předfinancováním příp. pomůže se 
spolufinancováním. 
Leden – březen 2010 - Hlášením o změnách necháme SZIFem schválit konečnou podobu 
sady pořizovaného vybavení, ve spolupráci s partnerskými MAS zrealizujeme zadávací řízení. 
Duben 2010 – rozjezd aktivit projektu dle Žádosti: nákup vybavení, školení, akce atd. 
 
Paní Stržínková upozornila na problém s předfinancováním. Tato otázka bude otevřena včas 
dle výše uvedeného harmonogramu.  
 
 
3/ Projekt spolupráce – minimuzea 
František Kopecký informoval přítomné o možnosti podání projektu na minimuzea. 
Partnerem projektu by bylo MAS Mohelnicko a projekt by se podával do říjnové výzvy 
Projektů spolupráce. Tento projekt by mohl být navazujícím na projekt MR Hranicko, v rámci 
kterého vzniknou studie na vytvoření 5 minimuzeí. Projekty by tak mohly na sebe přímo 
navázat. 
Předfinancování by bylo řešeno prostřednictvím obcí, případně NNO apod. 
 
Usnesení: 
Výbor partnerství pověřuje management MAS přípravou projektu do říjnové výzvy. 
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(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
4/ Projekt spolupráce – regionální značka 
Gabriela Olivová seznámila přítomné o nabídce zapojit se do projektu spolupráce 4 
sousedních MAS: MAS Podhostýnska, MAS Záhoří – Bečva, MAS Partnerství Moštěnka a 
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Jedná se o projekt na vytvoření a zavedení značky. 
Cílem projektu je rozvoj podnikání, cestovního ruchu a zlepšení kvality života na venkově 
prostřednictvím zvyšování hodnoty místní nabídky výrobků a služeb formou spolupráce a 
propagace partnerských regionů (viz příloha). 
Gabriela Olivová upozornila, že region Hranicko již svou značku  a certifikační systém má 
(Vyrobeno na Hranicku), který se v současné době management Rozvojového partnerství 
snaží opět oživit. Dále má Hranicko web, na kterém prezentuje turistické a atraktivity 
(www.hranicko.eu) a spousta dalších aktivit bude řešena v rámci projektu Destinační 
management…, který v současné době realizuje Hranická rozvojová agentura. Je tedy na 
zváženou, zda se má Hranicko do tohoto projektu zapojit. 
Paní Stržínková navrhuje poslat tento záměr všem členům MAS a v případě jejich zájmu se 
záměrem dále zabývat. 
 
5/ Neuznatelné výdaje 
Při tomto bodu nebyl již Výbor partnerství usnášeníschopný, proto byl bod přesunut na příští 
jednání výboru.  
  
 
 
Zapsala: Gabriela Olivová      
 
 
Ověřil: Filip Konečný 


