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1/ ÚVODNÍ SLOVO 

2/ ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE

V roce 2012 došlo v agentuře k drobným personálním změnám. Na mateřskou
a rodičovskou dovolenou nastoupila ředitelka Michaela Škrobánková, řízením 
agentury po dobu její nepřítomnosti byla Správní radou pověřena Marcela 
Tomášová. Pracovní tým posílila Olga Vilímková. Pracujeme tak ve tříčlenném týmu
s podporou Michaely Škrobánkové a příp. dalšími externími pracovníky. 

V letošním roce se nám podařilo udržet nastartované tempo a zvládat zakázky ve 
všech oblastech – veřejné, neziskové i podnikatelské, téměř ve všech operačních 
programech. V loňském roce se ukázalo, které z operačních programů mají své 
zdroje již vyčerpané a vypisovaly jedny z posledních výzev, a které jsou ještě 
perspektivní pro žadatele. Na druhou stranu jsme se více zaměřili na dotační 
management a výběrová řízení k již podpořeným projektům, ale i projektům 
financovaným bez dotací, protože nám zkušenosti ukázaly, že když je projekt 
podpořen, není ještě vyhráno a je potřeba ho zrealizovat tak, aby byl i úspěšně 
proplacen bez zbytečných sankcí a postihů.

O to více si vážím práce týmu lidí, kteří se v oboru dotací a realizací projektu 
propracovali a dokážou odvést kvalitní práci. Můžeme říci, že v letošním roce jsme 
odvedli velký kus práce, který je přínosný nejen pro náš region, ale zasahuje i do 
okolních obcí a měst mimo Hranicko.

Naši nabídku kvalitních služeb podporující rozvoj veřejného i soukromého sektoru 
chceme zachovat i v dalším roce a připravit se také na nové programovací období 
2014-2020, které přinese další finanční prostředky pro náš region a celou ČR.

Ing. Marcela Tomášová, zástupce ředitelky

Poslání:

�Podpora obcí, podniků, neziskových organizací při financování svého rozvoje
z evropských i národních fondů. Agentura nabízí široké spektrum služeb, které 
mohou být přizpůsobeny na míru potřebám klientů.

�Plnění funkce servisní organizace dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hranicko.

�Sdílení zkušeností z oblasti koordinace a rozvoje cestovního ruchu, z přípravy
a realizace propagačních kampaní, z vytváření místních partnerství a zapojování 
aktérů rozvoje a veřejnosti do přípravy projektů.
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�Poskytování podpory při rozvoji podnikatelských aktivit, zejména formou nabídky 
volných nemovitostí a zajištění prostředků na financování rozvoje podnikání.

Služby:

Dotační poradenství 

Úspěšná příprava financování z dotací vychází nejen z výchozích předpokladů 
projektu, ale je rovněž závislá na odpovídající strategii přípravy, funkční spolupráci
s žadatelem, poskytovatelem dotace a na dostatku kvalitních podkladů. 

Soubor našich služeb spojených se získáním i správným využitím dotace začíná 
monitoringem vhodných dotačních příležitostí, hodnocením šancí na obdržení 
podpory (dotace), pokračuje zvolením vhodné strategie přípravy, průběžnými 
konzultacemi s žadatelem i poskytovatelem dotace až po samotné zpracování žádosti 
o dotaci a povinných příloh.

Dotační management

V rámci dotačního managementu poskytujeme úspěšným žadatelům nezbytnou 
podporu k hladké realizaci projektu bez zbytečných ztrát v podobě krácení dotace či 
jejího odejmutí. Soulad vlastní realizace a spletitých pravidel dotačních programů 
vyžaduje obezřetnost, zkušenosti a specializaci, které se zpravidla úspěšným 
žadatelům nedostává. V této sekci poskytujeme služby zadávání veřejných zakázek, 
sledování způsobilosti výdajů, podávání změnových hlášení, zpracování žádostí
o platbu, zastupování žadatele vůči řídícím a koordinačním orgánům spravujícím 
dotační programy.

Management cestovního ruchu 

Zajišťujeme komplexní řešení pro regiony nebo obce v oblasti cestovního ruchu. 
Rozvoj turistických služeb vyžaduje řádnou průpravu, která ústí do úzké spolupráce 
mezi jednotlivými poskytovateli služeb, nabídky nových turistických programů a do 
kvalitních marketingových opatření. Klíčové jsou pro nás výsledky spočívající v růstu 
zájmu turistů a zvyšující se kvalita a odbyt místních služeb.

Rozvoj regionů 
Působíme jako servisní organizace dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko. 
Současně metodicky podporujeme MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko. 
Jsme ústředním zázemím pro přípravu projektů vycházejících ze Strategie rozvoje 
regionu Hranicko.
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Realizace zadávání veřejných zakázek 

Zabýváme se kompletním zadáváním veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a souvisejícími předpisy a podle pravidel 
dotačních programů. Pro zájemce zajistíme komplexní zastoupení v zadavatelské 
činnosti na základě mandátní smlouvy a plné moci v celém průběhu zadávacího řízení 
dle zákona č. 137/2006 S. o veřejných zakázkách. Poskytneme Vám konzultace 
organizační pomoc při zadávání veřejných zakázek a zajistíme hladký průběh 
zadávacího řízení za dodržení všech postupů určených zákonem č. 137/2006 Sb.
a pravidel dotačních programů. Naše služby Vám umožní minimalizovat rizika pro 
podávání námitek.

Nabídka volných nemovitostí 

Nabízíme databázi vhodných komerčních nemovitostí pro rozvoj Vašeho podnikání. 
Průběžně mapujeme nevyužité objekty a prezentujeme nabídku na internetových 
stránkách www.regionhranicko.cz a www.hranickarozvojova.cz.

Tým:

Zaměstnanci:

Michaela Škrobánková
ředitelka

Ing. Marcela Tomášová
projektová a finanční manažerka

Ing. Pavla Vaculová
projektová manažerka 

Bc. Olga Vilímková
projektová asistentka

Externí spolupracovníci:

Lenka Hrušková, (Ing. Dalibor Škoda – do dubna 2012), vedení účetnictví 
Mgr. Martin Budiš, zadávání veřejných zakázek 
Ing. Ladislav Ptáček, interpretace místního dědictví, rozvoj cestovního ruchu
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3/ PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Název projektu: Rekonstrukce kamenného kříže v obci Dolní Těšice
Zadavatel: Obec Dolní Těšice
Stručný popis: Restaurování kamenného kříže
Dotační program: Program obnovy a rozvoje venkova MMR 
Rozpočet projektu: 113.810 Kč
Získaná dotace: 79.667 Kč

Název projektu: Budujeme hřiště pro naše děti
Zadavatel: Město Kelč
Stručný popis: 4 dětská hřiště ve městě Kelč a jeho místních částech
Dotační program: Program obnovy a rozvoje venkova MMR
Rozpočet projektu: 629.484 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Rekonstrukce a přístavba Obecního 
domu - kulturní sál
Zadavatel: Obec Milotice nad Bečvou
Stručný popis: Rekonstrukce a rozšíření kulturního sálu
Dotační program: Program obnovy venkova 
Olomouckého kraje
Rozpočet projektu: 1.103.000 Kč
Získaná dotace: 500.000 Kč

Název projektu: Budujeme hřiště pro naše děti
Zadavatel: Město Kelč
Stručný popis: 4 dětská hřiště ve městě Kelč a jeho místních částech
Dotační program: Oranžové hřiště Nadace ČEZ
Rozpočet projektu: 629.484 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno
   
Název projektu: Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov 
obecního úřadu a hasičské zbrojnice obce Kunovice
Zadavatel: Obec Kunovice
Stručný popis: Zateplení obvodových stěn, zateplení stropní konstrukce, výměna 
oken, dveří a vrat
Dotační program: Operační program Životní prostředí
Rozpočet projektu: 1.091.330 Kč
Získaná dotace: 851.832 Kč
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Název projektu: Energetické úspory objektu Obecního úřadu Luboměř
Zadavatel: Obec Luboměř 
Stručný popis: Zateplení fasády, zateplení stropu na půdu, zateplení přístřešku, 
výměna oken, výměna vstupních dveří
Dotační program: Operační program Životní prostředí
Rozpočet projektu: 2.570.562 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Modernizace Domova seniorů Hranice
Zadavatel: Město Hranice
Stručný popis: Modernizace Domova seniorů Hranice
Dotační program: Regionální operační program NUTS II 
Střední Morava
Rozpočet projektu: 11.008.400 Kč
Získaná dotace: 8.256.300 Kč

Název projektu: Učíme se o přírodě s přírodou
Zadavatel: Město Hranice
Stručný popis: Rekonstrukce a dovybavení zázemí pro výuku přírodovědných 
předmětu na třech základních školách v Hranicích
Dotační program: Regionální operační program NUTS II Střední Morava
Rozpočet projektu: 14.319.518 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Revitalizace zámeckého parku ve 
městě Potštát
Zadavatel: Město Potštát
Stručný popis: Revitalizace zámeckého parku ve městě 
Potštát
Dotační program: Regionální operační program NUTS II 
Střední Morava
Rozpočet projektu: 12.404.963 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Rozšíření služeb ve sportovně relaxačním centru BSS Club Hranice
Zadavatel: Jiří Šebela
Stručný popis: Vybavení Dietfitness centra, pořízení vířivé vany, pořízení dvou chatek
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Fiche č. 
7 Podnikání v cestovním ruchu
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Rozpočet projektu: 1.184.000 Kč 
Získaní dotace: 544.500 Kč

Název projektu: Víceúčelové sportovní hřiště Lipná
Zadavatel: Milena Andrysová
Stručný popis: Rekonstrukce antukového kurtu na víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Fiche č. 
7 Podnikání v cestovním ruchu
Rozpočet projektu: 787.099 Kč
Získaní dotace: 432.904 Kč

Název projektu: Modernizace posklizňové linky ve společnosti Skalagro, a.s.
- 1. etapa
Zadavatel: Skalagro, a.s.
Stručný popis: Pořízení nové moderní posklizňové linky
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Fiche č. 
1 Rozvoj zemědělských podniků
Rozpočet projektu: 1.320.000 Kč
Získaní dotace: 385.000 Kč

Název projektu: Rekonstrukce koupelen a okenic 
penzionu Franz Josef
Zadavatel: Karla Vlasáková
Stručný popis: Rekonstrukce koupelen, pořízení 
vybavení a výměna oken v penzionu
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové 
partnerství Regionu Hranicko, Fiche č. 7 Podnikání v 
cestovním ruchu
Rozpočet projektu: 1.097.000 Kč
Získaní dotace: 603.350 Kč

Název projektu: Vzdělávání pro zaměstnance ve firmě IndiGO group s r.o.
Zadavatel: IndiGO group s.r.o.
Stručný popis: Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti
Dotační program: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Rozpočet projektu: 1.795.010 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno
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Název projektu: Rekonstrukce chodníků ve městě Kelč
Zadavatel: Město Kelč
Stručný popis: Rekonstrukce chodníků u ZŠ, na hřbitově 
a na sídlišti
Dotační program: LEADER „MAS KELEČSKO – 
LEŠENSKO – STAROJICKO NA OBDOBÍ 2008 – 2013“ – 
fiche č. 2 Obnova a rozvoj vesnic
Rozpočet projektu: 544.665 Kč
Získaná dotace: 413.076 Kč

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Kamat
Zadavatel: KAMAT spol. s r.o.
Stručný popis: Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti
Dotační program: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Rozpočet projektu: 2.092.858 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Ekolog Stav
Zadavatel: Ekolog-Stav spol. s r.o.
Stručný popis: Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti
Dotační program: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Rozpočet projektu: 1.171.283,71 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti PB SCOM
Zadavatel: PB SCOM s.r.o.
Stručný popis: Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti
Dotační program: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Rozpočet projektu: 2.524.117 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Key Industry Engineering 
Group, s.r.o.
Zadavatel: Key Industry Engineering Group, s.r.o.
Stručný popis: Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti
Dotační program: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Rozpočet projektu: 1.565.693 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno
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Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Renetra
Zadavatel: RENETRA s.r.o.
Stručný popis: Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti
Dotační program: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Rozpočet projektu: 1.662.266 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti TRADIX UH
Zadavatel: TRADIX UH,a.s.
Stručný popis: Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti
Dotační program: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Rozpočet projektu: 2.122.624Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Přírodní vědy se vším všudy
Zadavatel: Základní škola Odry, Komenského 
6, příspěvková organizace
Stručný popis: Zkvalitnění výuky chemie
a přírodopisu
Dotační program: Operační program 
vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rozpočet projektu: 2.631.976 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Výzkum a vývoj ve společnosti Renetra
Zadavatel: RENETRA s.r.o.
Stručný popis: Pořízení technologického zázemí pro rozvoj firmy
Dotační program: Operační program podnikání a inovace
Rozpočet projektu: 10.100.000 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Cyklostezka Kunovice
Zadavatel: Obec Kunovice
Stručný popis: Předmětem projektu bylo odvedení cyklistů z cyklotrasy, která vede 
po frekventované silnici II. třídy / č. 150 na bezpečnou komunikaci, která měla sloužit 
nejen cyklistům, ale i dalším uživatelům (pěším, in-line bruslařům a vozíčkářům).
Dotační program: ROP NUTS II Střední Morava, 1.3 Bezmotorová doprava
Rozpočet projektu: 2.888.994 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno
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Název projektu: Rozšíření lesnické techniky pro městys 
Hustopeče nad Bečvou
Zadavatel: Městys Hustopeče nad Bečvou
Stručný popis: Pořízení příslušenství k malotraktoru
a drobné techniky
Dotační program: Program rozvoje venkova ČR
Rozpočet projektu: 617.376 Kč
Získaná dotace: 205.792 Kč

Název projektu: Rekonstrukce objektu kovovýroby a manipulační plochy
Zadavatel: BSM - kovovýroba s.r.o.
Stručný popis: Projekt spočíval ve stavebních úpravách, které zahrnovaly 
rekonstrukci střechy ze sedlové na pultovou, v přestavbě 2.NP, kdy by došlo k 
vytvoření denní místnosti pro zaměstnance a ke zvětšení plochy skladu, který je v 
současné době nedostačující, dále by vznikla úklidová komora a WC pro technicko-
hospodářské pracovníky.
Dotační program: Program rozvoje venkova ČR, opatření III.1.2. Podpora 
zakládání podniků a jejich rozvoje
Rozpočet projektu: 2.988.000 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Studijní a informační centrum SSOŠ Hranice aneb samostatný žák
Zadavatel: Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.
Stručný popis: Cílem projektu je zlepšení využívání ICT a vytvoření školního 
studijního a informačního centra s virtuálním prostorem - Elektronickou knihovnou 
pro žáky i učitele SSOŠ Hranice. V rámci projektu bude také vytvořena metodika
a výukové texty pro jednotlivé odborné a přírodovědné předměty i matematiku.
Dotační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 7.1.1 Zvyšování 
kvality ve vzdělávání
Rozpočet projektu: 2.525.895 Kč
Získaná dotace: 2.525.895 Kč

Název projektu: Lidské zdroje a zaměstnanost společnosti Harmony servis plus, s.r.o.
Zadavatel: Harmony servis plus, s.r.o.
Stručný popis: Projekt se zabývá rozvojem vzdělávání a zavedením 
systematického řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmě.
Dotační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 4.1.1 Zvýšení 
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Rozpočet projektu: 1.968.833 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno
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Název projektu: Kulturní dům Bělotín
Zadavatel: Obec Bělotín
Stručný popis: Projekt spočíval v zateplení obvodového 
pláště, výměny oken a izolace stropní konstrukce pod půdou.
Dotační program: OP Životní prostředí, 3.2 - Realizace 
úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské 
sféry)
Rozpočet projektu: 2.630.683 Kč
Získaná dotace: 2.367.615 Kč

Název projektu: Rozvoj zaměstnanců ve společnosti ROJAL spol. s r.o.
Zadavatel: ROJAL spol. s r.o.
Stručný popis: Projekt se zabývá rozvojem vzdělávání a zavedením 
systematického řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmě. Zavedení vzdělávacího 
programu pro všechny pracovníky na všech pracovních pozicích - management 
firmy, obchodní zástupci, obsluha prodejen, vedoucí úseků, skladníci, řidiči. Navíc 
projekt počítá se zavedení funkce personalisty.
Dotační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 4.1.1 Zvýšení 
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Rozpočet projektu: 2.613.980 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Rozvoj dělícího centra CS STEEL a.s. v Hranicích 
Zadavatel: CS STEEL a.s.
Stručný popis: Investice do dělicího centra spočívají v pořízení plně 
automatizovaného dělicího zařízení, dále pořízení hrotového soustruhu, 
manipulačních sloupových jeřábů a kompresorů na stlačený vzduch. Cílem je vytvořit 
dělicí centrum, které bude mít kapacitu zvládnout budoucí objem zakázek a bude na 
vysoké využívat nejmodernější technické poznatky. 
Dotační program: OP podnikání a inovace, program ROZVOJ
Rozpočet projektu: 8.400.000 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Rozvoj firmy JEDNOÚČELOVÉ STROJE s.r.o.
Zadavatel: JEDNOÚČELOVÉ STROJE s.r.o.
Stručný popis: CNC obráběcí centrum s příslušenstvím - vertikální vrtací a frézovací 
centrum
Dotační program: OP podnikání a inovace, program ROZVOJ
Rozpočet projektu: 3.600.000 Kč
Získaná dotace: 1.200.000 Kč 
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Název projektu: Studijní cesta zástupců Mikroregionu Hranicko do regionu Jeseníky
Zadavatel: Mikroregion Hranicko
Stručný popis: Předmětem projektu byla 
studijní cesta zástupců Mikroregionu 
Hranicko do regionu Jeseníky za poznáním 
regionální značky JESENÍKY regionální 
produkt. Důvodem cesty bylo seznámení 
zájemců o certifikaci svých produktů či služeb 
pod značku „MORAVSKÁ BRÁNA regionální 
produkt“.
Dotační program: POV OK 2012
Rozpočet projektu: 152.000 Kč
Získaná dotace: 76.000 Kč

Název projektu: Hranice – cyklostezka Bečva III. etapa 
Zadavatel: Město Hranicko
Stručný popis: Projekt řeší vybudování další části 
cyklostezky Bečva, a to v úseku Dříň – Týn nad Bečvou.
Dotační program: ROP, 1.3 Bezmotorová doprava
Rozpočet projektu: 11.992.000 Kč
Získaná dotace: 10.193.200 Kč

Název projektu: Rozvoj firmy MEDMES, spol. s r.o. 
Zadavatel: MEDMES, spol. s r.o.
Stručný popis: Projekt je zaměřen na nákup dlouhodobého hmotného majetku, 
které posílí zámečnickou dílnu - kovoobráběcí centrum. Jedná se o pořízení 
ohraňovacího stroje a zakružovačky.
Dotační program: OP podnikání a inovace, program ROZVOJ
Rozpočet projektu: 3.000.000 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Pořízení soustruhu a frézy 
Zadavatel: SVM strojírenská výroba Malhotice, s.r.o.
Stručný popis: Projekt řeší pořízení dvou strojů pro strojírenskou výrobu, a to CNC 
soustruhu s šikmým ložem a obráběcího frézovacího centra.
Dotační program: Program rozvoje venkova ČR, opatření III.1.2. Podpora 
zakládání podniků a jejich rozvoje.
Rozpočet projektu: 5.420.000 Kč
Získaná dotace: 2.340.000 Kč
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Název projektu: Rekonstrukce váhy a pořízení stroje pro zastýlání
Zadavatel: Zemědělské družstvo Partutovice
Stručný popis: Rekonstrukce váhy a pořízení 
stroje pro zastýlání
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové 
partnerství Regionu Hranicko, Fiche č. 1 
Rozvoj zemědělských podniků
Rozpočet projektu: 1.467.200 Kč
Získaná dotace: 551.700 Kč

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů V.A.P.K.
Zadavatel: V.A.P.K s.r.o.
Stručný popis: Projekt se zabývá rozvojem vzděláváním a zavedení systému řízení 
a rozvoje lidských zdrojů ve firmě V.A.P.K., s.r.o.
Dotační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 4.1.1 Zvýšení 
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Rozpočet projektu: 1.060.360 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Mobilní technologie pro pastviny
v živočišné výrobě
Zadavatel: Alois Ondroušek
Stručný popis: Pořízení provzdušňovače
a mulčovače
Dotační program: LEADER MAS Podshostýnska, 
Fiche č. 4 Zemědělci, máte šanci!
Rozpočet projektu: 480.000 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Vzdělávání ve firmě MELICHAR CZ
Zadavatel: MELICHAR CZ s.r.o.
Stručný popis: Projekt se zabývá rozvojem vzděláváním a zavedení systému řízení 
a rozvoje lidských zdrojů ve firmě MELICHAR CZ s.r.o..
Dotační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 4.1.1 Zvýšení 
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Rozpočet projektu: 2 076 196 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno
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Název projektu: Technologie sušárny zrnin
Zadavatel: Alois Ondroušek
Stručný popis: Pořízení nové moderní posklizňové 
linky
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové 
partnerství Regionu Hranicko, Fiche č. 1 Rozvoj 
zemědělských podniků
Rozpočet projektu: 2.400.000 Kč
Získaná dotace: 700.000 Kč

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů ve firmě Stavební mechanizace, s.r.o.
Zadavatel: Stavební mechanizace, s.r.o.
Stručný popis: Projekt se zabývá rozvojem vzděláváním a zavedení systému řízení 
a rozvoje lidských zdrojů ve firmě Stavební mechanizace.
Dotační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 4.1.1 Zvýšení 
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Rozpočet projektu: 1.003.690 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Lesní cesty Zámrsky
Zadavatel: Obec Zámrsky
Stručný popis: Rekonstrukce lesních cest
Dotační program: Program rozvoje venkova 
ČR, I.1.2.3 Lesnická infrastruktura
Rozpočet projektu: 1.376.000 Kč
Získaná dotace: 690.000 Kč

Název projektu: Ještě chceme pracovat!!!
Zadavatel: Mikroregion Hranicko
Stručný popis: Pracovní místa a vzdělávání pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 
Dotační program: OPLZZ, 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin 
Rozpočet projektu: 6.533.064 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Pojďme se vzdělávat a pracovat pro Hranicko
Zadavatel: Rozvojové partnerství regionu Hranicko
Stručný popis: Pracovní místa a vzdělávání pro znevýhodněné občany usilující
o uplatnění na trhu práce 
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Dotační program: OPLZZ, 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Rozpočet projektu: 5.999.056 Kč
Získaná dotace: Nepodpořeno

Název projektu: Chceme v Bělotíně žít i pracovat II
Zadavatel: Obec Bělotín
Stručný popis: Pracovní místa a vzdělávání pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Dotační program: OPLZZ, 3.3 Integrace sociálně 
vyloučených skupin 
Rozpočet projektu: 5.874.240 Kč
Získaná dotace: 5.874.240 Kč

Objem získaných dotací
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Počet zpracovaných projektů

4/ DOTAČNÍ MANAGEMENT 

Název projektu: Zlepšení zázemí firmy Ing. 
Zdeněk Dohnal – II. etapa
Zadavatel: Ing. Zdeněk Dohnal
Stručný popis: Projekt "Zlepšení zázemí firmy Ing. 
Zdeněk Dohnall - II. etapa" navazuje na I. etapu. 
Předkládaný projekt řeší další rekonstrukci - 
střechu, přístavbu schodiště a vznik kancelářského 
zázemí pro firmu Ing. Zdeněk Dohnal.
Dotační program: Program rozvoje venkova ČR, 
III. 1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Rozpočet projektu: 2.988.400 Kč

Název projektu: Revitalizace zeleně v obci Jakubčovice nad Odrou
Zadavatel: Obec Jakubčovice nad Odrou
Stručný popis: Předmětem projektu je úprava veřejných prostranství a výsadba 
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zeleně, které povedou ke snížení prašnosti v obci i zlepšení vzhledu obce.
Dotační program: OP Životní prostředí, 6.5. Obnova krajinných struktur
Rozpočet projektu: 1.872.129 Kč

Název projektu: Modernizace sportovního areálu v Teplicích a rozšíření tenisové 
haly o badminton
Zadavatel: Sportovní klub Hranice s.r.o.
Stručný popis: Stavební úpravy a vybavení starých šaten a zázemí v areálu
v Teplicích, pořízení badmintonových kurtů – mobilních.
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Fiche č. 
7 Podnikání v cestovním ruchu
Rozpočet projektu: 1.676.000 Kč

Název projektu: Rozšíření služeb ve sportovně relaxačním centru BSS Club Hranice
Zadavatel: Jiří Šebela
Stručný popis: Vybavení Dietfitness centra, pořízení vířivé vany, pořízení dvou 
chatek
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Fiche č. 
7 Podnikání v cestovním ruchu
Rozpočet projektu: 1.184.000 Kč

Název projektu: Víceúčelové sportovní hřiště Lipná
Zadavatel: Milena Andrysová
Stručný popis: Rekonstrukce antukového kurtu na 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové partnerství 
Regionu Hranicko, Fiche č. 7 Podnikání v cestovním ruchu
Rozpočet projektu: 787.099 Kč

Název projektu: Rekonstrukce koupelen a okenic penzionu Franz 
Josef
Zadavatel: Karla Vlasáková
Stručný popis: Rekonstrukce koupelen, pořízení vybavení
a výměna oken v penzionu
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové partnerství Regionu 
Hranicko, Fiche č. 7 Podnikání v cestovním ruchu
Rozpočet projektu: 1.097.000 Kč 
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Název projektu: Modernizace posklizňové linky ve společnosti Skalagro, a.s.
- 1. etapa
Zadavatel: Skalagro, a.s.
Stručný popis: Pořízení nové moderní posklizňové linky
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Fiche č. 
1 Rozvoj zemědělských podniků
Rozpočet projektu: 1.320.000 Kč 

Název projektu: Vzděláváním ke všestrannému rozvoji zaměstnanců firmy 
MetalPlast Lipník n.B.
Zadavatel: MetalPlast Lipník n. B. a.s.
Stručný popis: Vzdělávání zaměstnanců firmy
Dotační program: OP LZZ, 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a 
konkurenceschopnosti podniků
Rozpočet projektu: 3.490.468,32 Kč

Název projektu: Rozvoj vzdělávání ve firmě EUROSYSTEMY GROUP
Zadavatel: EUROSYSTEMY GROUP, s.r.o.
Stručný popis: Vzdělávání zaměstnanců firmy
Dotační program: OP LZZ, 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců
a konkurenceschopnosti podniků
Rozpočet projektu:  1.313.994 Kč

Název projektu: Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti
Sevensport, s. r. o.
Zadavatel: SEVEN SPORT s.r.o.
Stručný popis: Vzdělávání zaměstnanců firmy
Dotační program: OP LZZ, 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců
a konkurenceschopnosti podniků
Rozpočet projektu:  1.304.660 Kč

Název projektu: Úspory energií ve společnosti PB SCOM, s.r.o.
Zadavatel: PB SCOM, s.r.o.
Stručný popis: Zateplení haly společnosti v Bělotíně, 
výměna zdroje vytápění
Dotační program: OP PI Ekoenergie
Rozpočet projektu: 5.080.000 Kč
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Název projektu: Ekoenergie pro podnikatelský areál Synergies Logistiques
Zadavatel: SYNERGIES LOGISTIQUES BV HRANICE, a.s.
Stručný popis: Zateplení haly a administrativní budovy společnosti, výměna oken
a zdroje vytápění
Dotační program: OP PI Ekoenergie
Rozpočet projektu: 5.616.000 Kč

Název projektu: Rekonstrukce Ubytovny
a hospůdky U Hájku na cykloubytovnu
Zadavatel: Areál pohoda Loučky s.r.o.
Stručný popis: Rekonstrukce ubytovny – stavební 
úpravy, vybavení
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové 
partnerství Regionu Hranicko, Fiche č. 7 Podnikání
v cestovním ruchu
Rozpočet projektu: 1.879.180 Kč

Název projektu: Rekonstrukce obecní cesty v Milotících nad Bečvou na parc. č. 
507/1
Zadavatel: Obec Milotice nad Bečvou
Stručný popis: Rekonstrukce 200 m obecní komunikace
Dotační program: Program rozvoje venkova ČR
Rozpočet projektu: 910.515 Kč 

Název projektu: Zlepšení dopravní a technické infrastruktury obce Býškovice
Zadavatel: Obec Býškovice
Stručný popis: Rekonstrukce chodníků, VO
Dotační program: Program rozvoje venkova ČR
Rozpočet projektu: 921.600 Kč 

Název projektu: Chceme v Bělotíně žít i pracovat
Zadavatel: Obec Bělotín
Stručný popis: Pracovní místa a vzdělávání pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 
Dotační program: OPLZZ, 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
Rozpočet projektu: 5.999.520 Kč

Název projektu: Biokoridor LBK1, LBK2
Zadavatel: Město Potštát
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Stručný popis: Realizace biokoridorů v katastrálním území Padesát lánů u města 
Potštát 
Dotační program: OP Životní prostředí, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných 
struktur
Rozpočet projektu: 1.399.282 Kč

Název projektu: Rekonstrukce váhy a pořízení stroje 
pro zastýlání
Zadavatel: Zemědělské družstvo Partutovice
Stručný popis: Rekonstrukce váhy a pořízení stroje pro 
zastýlání
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové partnerství 
Regionu Hranicko, Fiche č. 1 Rozvoj zemědělských 
podniků
Rozpočet projektu: 1.467.200 Kč

Název projektu: Nákup lesní techniky pro rozšíření a zkvalitnění práce v lese
Zadavatel: Petr Kopča
Stručný popis: Nákup lesní techniky pro rozšíření a zkvalitnění práce v lese
Dotační program: LEADER MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Fiche č. 
4 Lesnická technika
Rozpočet projektu: 1.975.560 Kč

Název zadávacího řízení: Budujeme hřiště pro naše děti
Zadavatel: Město Kelč
Forma zadávacího řízení: ZŘ malého rozsahu, otevřené
Dotační program: Program obnovy a rozvoje venkova MMR
Předpokládaná hodnota: 629.484 Kč

Název zadávacího řízení: Rekonstrukce chodníků ve městě Kelč
Zadavatel: Město Kelč
Forma zadávacího řízení: ZŘ malého rozsahu, otevřené
Dotační program: LEADER „MAS KELEČSKO – LEŠENSKO – STAROJICKO NA 
OBDOBÍ 2008 – 2013“ – fiche č. 2 Obnova a rozvoj vesnic
Předpokládaná hodnota: 544.665 Kč

5/ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 
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Název zadávacího řízení: Zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení: Stavební úpravy náměstí v Kelči
Zadavatel: Město Kelč
Forma zadávacího řízení: ZŘ malého rozsahu, otevřené
Dotační program: ROP NUTS II Střední Morava 
Předpokládaná hodnota: 391.200 Kč

Název zadávacího řízení: Zasíťování stavebních parcel v lokalitě Zátopkovo, Kelč
Zadavatel: Město Kelč
Forma zadávacího řízení: ZŘ malého rozsahu, otevřené
Dotační program: Vlastní zdroje města
Předpokládaná hodnota: 1.168.916 Kč

Název zadávacího řízení: Parkoviště Kelč
Zadavatel: Město Kelč
Forma zadávacího řízení: ZŘ malého rozsahu, otevřené
Dotační program: Vlastní zdroje města
Předpokládaná hodnota: 1.085.975 Kč

Název zadávacího řízení: Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových 
opatření
Zadavatel: Mikroregion Hranicko
Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní, otevřené
Dotační program: Operační program životního prostředí
Předpokládaná hodnota: 5.870.400 Kč

Název zadávacího řízení: Liniová výsadba zeleně v obcích mikroregionu Hranicko
Zadavatel: Mikroregion Hranicko
Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní, otevřené
Dotační program: Operační program životního prostředí
Předpokládaná hodnota: 5.582.400 Kč
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6/ MANAGAMENT DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ 
MIKROREGIONU HRANICKO 

Agentura zajišťuje servis pro aktivity dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Hranicko. Podpora spočívá v poskytování základního výkonného servisu při jednání 
orgánů svazku, vedení archivu a plnění základních zákonných povinností. Druhou 
stránkou je příprava a realizace projektů, které přesahují hranice jedné obce
a integrují potřeby více obcí. Servis je hrazen formou členského příspěvku do 
zájmového sdružení. 

Grantový program regionu Hranicko 

Grantový program regionu Hranicko byl v roce 2012 realizován již 
pátým rokem. Zapojily se do něj vedle Mikroregionu Hranicko 
firmy: Cement Hranice, a.s., CS STEEL s.r.o., Hranická rozvojová 
agentura, z. s., KUNST spol. s.r.o., TONDACH  Česká republika 
s.r.o., SSI Schäfer s.r.o. a  Váhala a spol. s r.o. Celkem firmy vložily 
do programu 200.000 Kč, přímo na akce bylo alokováno 191.000 Kč. Celkem bylo

v roce 2012 podáno 24 
žádostí na různé akce
z oblasti kultury a sportu,
z nichž bylo 13 akcí 
p o d p o ř e n o .  C e l k o v á  
návštěvnost akcí dosáhla 
počtu 8.000 osob. Některé 
akce proběhly pod dohledem 
H r a n i c k é  r o z v o j o v é  
agentury. Organizátoři byli 
vedeni  k  odpov ídaj íc í  
p r o p a g a c i  P r o g r a m u
a zapojených firem.

Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice 

Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice je jedním z nejdůležitějších 
projektů Mikroregionu Hranicko v roce 2011 a 2012. Bylo provedeno výběrové řízení 
na dodavatele stavby, jímž je firma Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost, 
s.r.o. Celkové plánované náklady dle vysoutěžené zakázky jsou 33,23 mil. Kč. Na 
základě realizovaného výběrového řízení byla podána žádost o dotaci na ministerstvo 
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zemědělství. Dotace byla získána ve výši 14,953 mil. Kč. Olomoucký kraj přispěl na 
akci 4,66 mil. Kč. Na zbývající části financování se budou podílet města Hranice
a Potštát – po cca 2,5 mil. Kč, VaK Přerov – zbývajících téměř 9 mil. Kč. Tyto tři 
subjekty se budou podílet i na nezpůsobilých výdajích – autorský dozor, administrace 
žádosti, věcná břemena, vícenáklady. 

Výsadba liniové zeleně obcí Mikroregionu Hranicko

Výsadba liniové zeleně obcí Mikroregionu Hranicko je společným 
projektem 6-ti obcí Mikroregionu Hranicko (Bělotín, Horní Újezd, 
Opatovice, Skalička, Střítež nad Ludinou, Ústí), které v rámci svých 
katastrů chtějí osadit volné plochy, linie a aleje, revitalizovat stávající 
výsadbu. Tyto obce se do projektu zapojily na základě výzvy ke 
spolupráci. Byla zpracována projektová dokumentace odbornou 
projektantkou Ing. Blankou Dreiseitelovou a zajištěna veškerá povolení a smlouvy
o užívání pozemků. Žádost o dotaci byla znovu podána v červenci 2011 do 
Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných 
struktur. Rozpočet projektu je 5,2 mil. Kč. Žádost byla podpořena. V roce 2012 
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla, byla uzavřena smlouva o dílo s firmou 
Zábojník s.r.o.. Realizace bude probíhat v letech 2013 a 2014, a to po obdržení 
rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Kompostéry

V roce 2012 byl úspěšně zrealizovaný projekt Kompostování v domácnostech, kdy 
bylo pořízeno 675 sběrných míst - kompostérů. Celkové způsobilé výdaje projektu 
jsou 930.000 Kč, výše dotace 90%. Po vzoru tohoto projektu byl podán znovu projekt 
do Operačního programu životní prostředí, opatření 4.1 Nakládání s odpady
s názvem Kompostéry pro domácnosti. Tento projekt byl podpořen a v roce 2013 
bude pořízeno 521 kompostérů. Celkové náklady projektu jsou 1 184 000 Kč.

Pracovní týmy II - Pracujme pro naše obce a vzdělávejme se 

Po zkušenostech z předchozího období s projektem PRACOVNÍ TÝMY, se rozhodl 
Mikroregion Hranicko využít možnosti získat podporu na zaměstnávání 
znevýhodněných skupin nezaměstnaných. Proto byla zpracována žádost o dotaci do 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, opatření 3.3 Integrace sociálně 
vyloučených skupin na trhu práce, kdy cílovou skupinou projektu jsou osoby nad 50 
let. Projektem vznikne 20 pracovních míst v obcích Bělotín, Býškovice, Černotín, 
Horní Újezd, Hustopeče n. B., Klokočí, Potštát, Radíkov, Skalička, Střítež n.L., Ústí. 
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Mimo pracovní místa budou 
pracovníci zapojeni do motivačních 
kurzů, kde individuálním přístupem 
ke každému z nich dojde k motivaci
v pracovním i osobním životě, další 
součástí jsou také rekvalifikace. 
Projekt se začal realizovat od
1. 6. 2012. Od 1.7.2013 bylo 
vytvořeno 20 pracovních míst, a to 
na období 19 měsíců. Celkové 
náklady projektu přesahují 7 mil. Kč, 
6 mil. Kč bude činit dotace, zbývající 
část spolufinancují zapojené obce.

Den s regionem Hranicko

Dne 13. 10. 2012 proběhl ve sportovním areálu ve Valšovicích již šestý ročník akce 
nazvané Den s regionem Hranicko. 

Do pétanqueového turnaje tříčlenných družstev se přihlásilo celkem 16 týmů, včetně 
našich zahraničních partnerů  z polského města Kolonowskie a okolních regionů

Pohár z rukou předsedy Mikroregionu Hranicko převzalo družstvo z obce Tučín. 

V průběhu dopoledne se mohli návštěvníci pobavit také střelbou ze vzduchovky a pro 
děti bylo připraveno mnoho zábavných her. Po skončení turnaje a po zbytek 
odpoledne všem přítomným hrála k poslechu i tanci hudební skupina Nejistota
z Hustopečí nad Bečvou. 

Během dne měli účastníci možnost ve stánku organizátorů ochutnat či si zakoupit 
regionální produkty - med a svíčky ze Včelí farmy ze Skaličky, sýry z Farmy Zdeňka
v Porubě, výborný jablečný mošt od pana Kozáka z Lučic a pecáky ze zbrašovské 
pekárny Gastpro pana Mrkvy.  

Tuto akci společně připravil Mikroregion Hranicko, Hranická rozvojová agentura
a MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, s přispěním Olomouckého kraje
v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje.

Život v obcích Mikroregionu Hranicko

Mikroregion Hranicko podal v roce 2012 žádost o příspěvek z Programu obnovy
a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Život v obcích 
Mikroregionu Hranicko. Předmětem projektu bylo vytvoření reprezentativní 
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publikace a souboru pohlednic o obcích Mikroregionu Hranicko. Rozpočet akce byl 
plánován na 284 200 Kč, z čehož 198 940 Kč tvořil příspěvek z MMR. Projekt byl 

podpořen a realizován od června do 
listopadu 2012, kdy vznikla 130-i 
stránková publ ikace plná fotek 
r ep re zen tu j í c í  ž i vo t  v  obc í ch  
Mikroregionu Hranicko – jsou zde 
fotograf ie  významných s taveb,  
osobností, akcí, realizovaných projektů  
základní informace o každé obci. 
Publikaci doplňuje sada 22 pohlednic
– z každé obce Mikroregionu Hranicko. 
Publikaci a pohlednice vytvořil Jiří J. K. 
Nebeský ve spolupráci s fotografem 
Milanem Mrázem a samozřejmě všech 
obcí Mikroregionu Hranicko.

Hasiči, překračujme hranice

Na jaře 2012 podal Mikroregion Hranicko žádost do Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Praděd na projekt Hasiči, překračujeme hranice! Tento projekt byl 
podán ve spolupráci s partnerem Gminou Jemielnicou. Mikroregion Hranicko dotaci 
získal, Gmina Jemielnice bohužel ne, i přesto byl projektu zrealizován. V rámci 
projektu tak bylo zorganizováno společné setkání českých a polských hasičů
v termínu  3. – 5. 8. 2013. Jednotky dobrovolných hasičů se setkaly ve Stříteži nad 
Ludinou, kde proběhly oslavy 120 let založení SDH. Během dvoudenního programu 
byla uspořádána soutěž v požárním útoku i slavnostní program. Třetí den se polští 
hasiči přesunuli do 
Hustopeč nad Bečvou, 
kde proběhla okresní 
soutěž v hasičském 
sportu, polští hasiči zde 
ukázali svou techniku 
požárního útoku, které 
se od té české značně 
liší. Díky projektu došlo
k navázání nových 
kontaktů a pořízení 
hasičské techniky pro 
š e s t  dob rovo l n ý ch  
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hasičských sborů v Mikroregionu Hranicko. Celkový rozpočet akce byl 417 950 Kč,
z čehož dotace činí 85 %, tedy 355 257,5 Kč.

Školní krajánek

Mikroregion Hranicko zaštítil projekt základních škol, jehož navrhovatelem byla 
Základní škola Bělotín. Projekt byl podán do výzvy Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost v listopadu 2012. Předmětem projektu bylo vytvoření 
studijních materiálů v různých oblastech výuky, které by žákům zapojených škol 
rozšířil znalosti a vědomosti o regionu Hranicko v oblasti přírodovědné, historické, či 
správní. Školy by realizovaly tzv. Educachongovou ligu, kdy by v rámci vzájemných 
návštěv poznávali školy v regionu, jejich okolí a plnily úkoly, které by souvisely
s výukovými materiály, které vznikly v rámci projektu. Projekt by byl navázán i na 
samosprávu, kdy by děti ze školy navštěvovaly úřad v místě své školy, i okolních obcí. 
Kromě výukových materiálů by bylo pořízeno technologické zázemí (tablety, server, 
programy). Plánovaný rozpočet byl ve výši 3 167 568,40 Kč, přičemž dotace činila 
100 %. Projekt však nebyl podpořen.

ROP - Cyklostezka Bělotín – Hranice

Na základě požadavku Obce Bělotín a Města Hranice zaštítil Mikroregion Hranicko 
projekt Vybudování cyklostezky Bělotín – Hranice, který byl podán do 31. výzvy 
Regionální operačního programu NUTS II Střední Morava v opatření
1. 3 bezmotorová doprava. Předmětem projektu bylo propojení obou obcí novou 
cyklostezkou, která by vedla částečně po obslužné komunikace dálnice D1
a částečně by byly vybudovány nové úseky mezi Bělotínem a Hranicemi – Velkou
a dále by byla rekonstruována cyklostezkce z Hranic – Velké do Hranic. 
Předpokládaný rozpočet byl 10,2 mil. Kč, dotace činila 85%, tedy 8,67 mil. Kč. 
Projekt však byl podpořen jako náhradní projekt, který by byl realizován pouze
v případě, že by některý z projektů, který byl podpořen v rámci této výzvy nedoložit 
všechny potřebné dokumenty v rámci 2. etapy projektové žádosti. To však 
nenastalo.

Cyklostezka Bečva Hustopeče nad Bečvou – Špičky

Během roku 2012 byl zrealizován projekt podpořený z Regionálního operačního 
programu NUTS II Střední Morava. Na konci roku 2011 byly dodány podklady pro
2. etapu projetové žádosti na začátku roku 2012 bylo zahájeno výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Na základě vyhodnocení nabídek bylo zjištěno, že plánovaný 
rozpočet se rapidně snížil, proto bylo uvažováno o novém řešení, kdy by vybudovaná 



- 28 - www.hranickarozvojova.cz

c y k l o s t e z k a  n e b y l a  
realizována z recykláž, jak 
se původně plánovalo, ale 
byl by použit klasický asfalt, 
na základě konzultace
s ROP byla tato změna 
p r o v e d e n a ,  z r u š e n o  
původní výběrové řízení
a vyhlášeno nové výběrové 
řízení na dodavatele stavby. 
Vítězným uchazečem se 
s t a l a  s p o l e č n o s t  

SWIETELSKY Stavební s.r.o.. Vysoutěžená částka byla 9 506 386 Kč. Stavba byla 
zahájena v červnu 2012, hlavní práce byly dokončeny v září 2012 a kompletní 
dokončení bylo realizováno v listopadu 2012. V průběhu realizace byla podána 
žádost o modifikovanou platbu, která byla schválena a tím byla uhrazena největší 
část projektu. Konečná žádost o platbu byla podána v lednu 2013. Celkové výdaje na 
projekt dosáhly 9 974 791 Kč, Kromě dotace z ROP ve výši 6 774 091 Kč získal 
Mikroergion Hranicko celkem 2,4 mil. Kč z Olomouckého kraje. Zbylé prostředky 
dofinancovaly obce, jejichž katastrem cyklostezka prochází: Hustopeče nad Bečvou, 
Milotice nad Bečvou, Špičky. 

S přírodou a tradicemi společně

V lednu 2012 byla dokončena realizace projektu S přírodou a tradicemi společně, kdy 
byla završena 17 měsíční spolupráce tří základních škol z Mikroregionu Hranicko
a čtyř z obce Kolonowskie. Ty
v průběhu celého projektu 
realizovaly aktivity zaměřené na 
m í s t n í  t r a d i c e ,  p ř í r o d u
a environmentální výchovu. České 
ško ly  rea l i zova ly  ak t i v i ty :  
Velikonoční dílny, Multimediální 
encyklopedie přírody a Branný 
orientační běh. Na polské straně 
školy z obcí Kolonowskie, 
Staniszcze Male a Staniszcze 
Wielkie realizovaly: Polsko – český 
festival lidové písně, Den ekologie, 
Ptáci v našem okolí a Vánoční 
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tradice. Celkový rozpočet hlavního partnera (MR Hranicko) je 42 113 EUR (1 031 768 
Kč). V rámci projektu je zaměstnán projektový manažer na půl úvazku. Celkový 
rozpočet projektu za oba partnery je 89 510,64 EUR (2 193 000 Kč).

Projekt Studie proveditelnosti přírodně blízkých
protipovodňových opatření v Mikroregionu Hranicko 

Svazek obcí předložil do podoblasti podpory 1.3.1. Zlepšení systému povodňové 
služby Operačního programu životní prostředí pod názvem Studie přírodně blízkých 
protipovodňových opatření v Mikroregionu Hranicko. Předmětem projektu je 
prověření a navržení přírodě blízkých protipovodňových opatření ve specifikovaných 
povodích IV. řádu, zaměřených na: úpravu koryt a niv s vlivem na protipovodňovou 
ochranu, realizaci opatření podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách formou 
biotechnických opatření, zvýšení retenční schopnosti krajiny, zamezení vzniku
a snižování dopadů rizikových hydrologických situací (povodní a sucha) a dalších. 

Firma Pyöry Environment se stala vítěznou firmou a dodavatelem díla. Většina 
analytických prací byla zrealizována v roce 2012, dále se pak pokračovalo na 
návrhové části a závěrečném vyhodnocení, které bude dokončeno v roce 2013. 
Celková hodnota studie je 5 208 000 Kč.

Sdružený nákup energií

V roce 2012 pokračoval mikroregion Hranicko ve společném nákupu energií 
(elektrická energie, plyn), a to na základě zkušeností z roku 2011, kdy se podařilo 
dosáhnout značných úspor v nákupu těchto komodit. V roce 2012 byly dosažené 
ceny ještě nižší než v roce 2011, a to u stávajících dodavatelů  RWE (plyn) a ČEZ 
(elektřina).

Studie dopadu systému financování regionálního školství na 
základní školy v regionu Hranicko

Studie vznikla za účelem zjištění dopadu reformy systému financování regionálního 
školství na školy v regionu Hranicko a potažmo i na školy v celé České republice. 
Předmětem reformy je úprava systému financování, která je v současnosti v režii 
krajských úřadů, podle normativů stanovených pro celou Českou republiku.

Cílem studie bylo zhodnotit dopad na školy v regionu, který vyplývá ze záměru 
reformy systému financování regionálního školství zamýšlené Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Studie je zaměřena na základní školy z ORP Hranice, jejichž 
zřizovateli jsou obce. Dále má však studie poskytnou vzorový příklad i o pro základní 
školy v celé republice.
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Ze studie vyplynulo, že celkem 75% škol z ORP Hranice se sníží příspěvky na mzdové 
prostředky – chybějící finance bude muset zajistit zřizovatel, to však může být pro 
mnohé obce nepřekonatelná překážka. V obecních rozpočtech nebudou schopni tyto 
prostředky vyčlenit a budou nuceni školy zavírat. Další možností bude hledat nové 
zdroje finančních prostředků. Konečná podoba reformy financování zatím ještě není 
vytvořena, pro základní školy je však nutné se na tuto změnu připravit.

Destinační management turistické lokality Hranicko

Po ukončení projektu s názvem Destinační management turistických lokalit Hranicko 
a Dolina Malej Panwi, který trval 2 roky a byl podpořen z OP Přeshraniční spolupráce 
Česko – Polsko, působí Hranická rozvojová agentura jako koordinátor destinačního 
managementu na Hranicku. Ve spolupráci s dalšími partnery z oblasti veřejné
i soukromé sféry usiluje o rozvoj cestovního ruchu v regionu. 

V roce 2012 byly realizovány především tyto aktivity:
�Účast a prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně (leden 2012)
�Realizace projektu (včetně jeho předfinancování) Na kole do minulosti Moravskou 

Bránou a Dolinou Malej Panwi
�Správa webového portálu www.hranicko.eu, včetně rezervačního systému
�Prodej služeb (ubytování, balíčky zážitků)
�Monitoring návštěvnosti Hranicka 
�Zastupování Hranicka na jednáních se SCR-SM a Olomouckým krajem
�Tiskové zprávy, elektronický newsletter
�Zapojení se do projektu Prázdniny na venkově

Rozjezd nových projektů zaměřených na podporu a rozvoj cestovního ruchu 
(regionální značka, projekt Na kole do minulosti Moravskou bránou aj.)

Koordinace aktivit na Cyklotrase
Po stopách využívání vodní a větrné energie 

V roce 2012 se konal již sedmý ročník soutěže Mlynářský 
krajánek. Celkový počet úspěšných účastníků byl přes 20 osob.
V tomto roce byly opět pořádány dvě společné akce – Zahájení
a Zakončení sezóny, ke kterým se připojily 3 společné 
cyklovýlety. Vyhlášení výsledků soutěže a pasování do cechu 
mlynářského proběhlo v září 2012 v Drahotuších v areálu 

7/ MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
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základní školy v rámci velkých oslav 100 let otevření ZŠ Drahotuše. Soutěž měla opět 
svého partnera a to firmu Cyklosport Ervina Krejčiříka z Hranic, která věnovala do 
soutěže ceny v hodnotě přes 3.000 Kč. Obě akce,  zahájení  i ukončení, byly také 
podpořeny z Grantového programu Města Hranice.

Koordinace aktivit na Cyklostezce Bečva 

Od jara 2010 koordinuje Hranická rozvojová agentura aktivity v oblasti PR, 
marketingu a propagace Cyklostezky Bečva. Města a obce ležící na cyklostezce 
podepsaly Společné Memorandum, dokument o spolupráci v rámci budování
a propagace Cyklostezky Bečva. Díky aktivitě signatářů Memoranda mohly být 
realizovány první důležité aktivity v oblasti propagace. V roce 2012 se jednalo
o společné zahájení sezóny na Cyklostezce Bečva, kdy se zapojila všechna města, 
která na trase leží. 28. 4. 2012 v 10.00 h. z několika různých míst vyrazili cyklisté na 
společný cyklovýlet. Celá akce byla propagována společnými plakáty. Na ukončení 
sezony proběhl společný cyklovýlet „Města jedou na kole“ v rámci evropského týdne 
mobility a dne bez aut. 
Zástupci města a další 
cyklisté z Valašského 
Meziříčí a Vsetína přijeli 
do Hranic, odkud jsme 
společně vyrazili na 
c yk l op ro j í žďku  do  
Lipníka nad Bečvou
a dále do Přerova.
V Lipníku na nás čekala 
p r o h l í d k a  s t ř e š n í  
zahrady, v Přerově bylo 
p r o  ú č a s t n í k y  
připraveno občerstvení.

Dále byly zahájeny práce na vodorovné značení trasy cyklostezky Bečva, kdy celá 
trasa by měla být vyznačena kilometráží – z bodu 0 ve Velkých Karlovicích a v Horní 
Bečvě. Část trasy je vyznačena, zbývající bude dopracováno až po vybudování 
úseků, které byly podpořeny z Regionální operačního programu – úsek u Valašského 
Meziříčí, úsek Dříň-Týn nad Bečvou, úsek u Tovačova. Značená kilometráž je na 
webových stránkách www.cyklostezkabecva.com doplněna o slovní popis.

Je spravován a aktualizován webový portál www.cyklostezkabecva.com.

Pokračuje celoroční neomezená soutěž pro turisty, cykloturisty, jejímž smyslem je 
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vzbudit v lidech zájem o návštěvu zajímavých míst v blízkosti stezky. Každý, kdo se 
chce do soutěže zapojit, posbírá alespoň 3 razítka zajímavých cílů (uvedeno na 
soutěžní kartičce) a za to může získat drobný dárek v kterémkoli informačním 
centrum na trase cyklostezky. 

V průběhu roku proběhlo několik společných setkání, byly vydávány tiskové zprávy, 
aktualizace informací na webu i facebooku. 

V roce 2012 se realizovala velká investiční akce pod hlavičkou Mikroregionu Hranicko 
– Dobudování úseku Cyklostezky Bečva Hustopeče nad Bečvou – Špičky.  

Spolupráce s volným sdružením Moravská Brána 

Hranická rozvojová agentura, z.s. se i v roce 2012 v tomto roce 
aktivně podílela na činnosti volného sdružení subjektů cestovního 
ruchu Moravská brána (Město Hranice, Lázně Teplice nad Bečvou, 
a.s., Zbrašovské aragonitové jeskyně, Město Lipník nad Bečvou, 
Muzeum Komenského v Přerově, Hrad Helfštýn, Město Přerov). Realizovali jsme 
projekt nazvaný Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi, který 
jsme podávali na podzim 2011 do Fondu Mikroprojektů Euroregionu Praděd a na 
podzim roku 2012 byl úspěšně dokončen a cyklotrasa je k dispozici všem zájemcům
o historii. 

Volné sdružení Moravská brána 
společně vystupuje také vůči Sdružení 
cestovního ruchu – Střední Morava
a snaží se o propagaci svých subjektů, 
aktivit a programů cestovního ruchu. 
Důležitým bodem při vzájemných 
setkáních je především výměna 
zkušeností jednotlivých členů sdružení. 

Úspěšná byla také tisková konference, 
která se konala v březnu v krásném 
prostředí Lázeňského sanatoria 
Moravan v Lázních Teplice nad Bečvou. 
Akce se zúčastnilo několik novinářů, 
hranická i přerovská televize a představitelé všech 3 měst i ostatních zapojených 
subjektů. V hlavním bodě programu jsme prezentovali již zmiňovaný projekt 
přeshraniční spolupráce Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej 
Panwi. Díky němuž vznikla mezi městy Přerov, Lipník nad Bečvou a Hranice 
cyklotrasa zaměřená na archeologické památky v Moravské bráně. Touto tiskovou 
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konferencí bychom se chtěli prezentovat každý rok před začátkem sezóny
a upozornit tak turisty a návštěvníky na novou nabídku zajímavostí v Moravské 
bráně.

Prázdniny na venkově

V roce 2011 se agentura zapojila do projektu s celonárodní 
působností s názvem Prázdniny na venkově. Jedná se
o projekt podpořený z Integrovaného operačního programu – Národní podpora 
cestovního ruchu. Žadatelem a nositelem projektu je Svaz venkovské turistiky, 
partnery jsou Česká centrála cestovního ruchu, Společnost mladých agrárníků, 
Turistika na koni, Sdružení lidových řemeslníků a výrobců a Pracovní společnost 
nástavkových včelařů. Prázdniny na venkově jsou výběrem toho nejlepšího, co lze na 
českém, moravském i slezském venkově najít a prožít, pomáhá návštěvníkům 
venkova i místním podnikatelům.

Projekt Prázdniny na venkově je určen především rodinám s dětmi, ale tým lidí, který 
je do vedení projektu zapojen věří, že má co nabídnout každému návštěvníkovi 
venkova.

Regionální značka MORAVSKÁ BRÁNA 
®

regionální produkt  

Regionální značka se zdárně plně rozjela v roce 2012 
díky významnému finančnímu přispění Olomouckého 
kraje, Hranické rozvojové agentury, z.s., MAS 
Rozvojového partnerství Regionu Hranicko a MAS 
Záhoří – Bečva, o.s..  

V úvodu roku 2012 proběhl zcela zásadní seminář k zavedení značky MORAVSKÁ 
®BRÁNA regionální produkt , kterého se zúčastnilo 40 osob z řad výrobců, starostů, 

členů místních akčních skupin a zástupců veřejnosti. Na semináři byly přítomným 
představeny důležité dokumenty a zásady. O získání certifikátu zde projevilo zájem 
téměř dvacítka výrobců. Další informační seminář určený zájemcům o získání značky 

®kvality MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt  proběhl ještě v únoru 2012 v Obecním 
domě v Tučíně. 

V březnu proběhla 1. výzva k podávání přihlášek. Celkem se přihlásilo 10 výrobců
s 12 výrobky. Certifikací úspěšně prošlo 11 výrobků od 9 výrobců. Neuspěl pouze 
jeden výrobce - První soukromý pivovar společenský s.r.o. z Lipníka nad Bečvou, 
nikoliv však z důvodů nesplnění kritérií pro získání certifikátů, nýbrž z důvodu 
neschválení překryvu území dvou značek. 
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Druhá certifikační komise zasedala 23. října 2012 a udělila dalším třem výrobcům 
®ochrannou známku MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt .

V průběhu celého roku jsme propagovali místní certifikované výrobce na různých 
místních, krajských i celostátních akcích, z nichž vybíráme jen - Bramborový den
v Partutovicích, Dne s regionem Hranicko, česko-polská spolupráce v Pavlovicích
u Přerova, informační centra – propagace pomocí tištěného letáku, Otvírání 
zrekonstruovaného parku Sady Čs. legií v Hranicích, Kampský krajáč (Druhý festival 
regionálních značek v Praze), Země živitelka 2012 – České Budějovice.

V roce 2013 se chystáme otevřít prodejnu regionálních potravin.

Poradenství MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

V roce 2012 agentura v omezené míře poskytovala metodické poradenství 
Rozvojovému partnerství Regionu Hranicko při realizaci Strategického plánu LEADER 
(SPL) „Měníme Hranicko“. 

Moravské a slezské ovocné stezky

Projekt spolupráce, který realizuje MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko 
společně s dalšími 6 - Místními akčními skupinami. Jednou z části projektu bylo 
mapování ovocných stromů, alejí a sadů, pěstitelů a zpracovatelů ovoce, zajímavých 
receptů a návodů. Zpracování získaných podkladů do webové aplikace
www.ovocne-stezky.cz. Mimo to bylo v regionu podpořeno 5 drobných 
zahrádkářských akcí a Ovocný den v rámci farmářského trhu coby propagační akce 
projektu. Uskutečnila se vzdělávací exkurze do ekologického centra v Hostětíně, 
podařilo se navázat spolupráci s místními zahrádkáři. 

Byla vydána společná kniha – 7 tváří ovocnářství a kvarteto s ovocnářskou 
tématikou.

V roce 2012 proběhla 27. 4. 2012 exkurze po zajímavostech ovocnářství v našem 
regionu, kde jsme navštívili Eduarda Kozáka v Lučicích, kde vyrábí ovocné mošty
a sušené ovoce, dále včelařské muzeum v Hranicích, zahrádkářský svaz
v Hustopečích nad Bečvou. Celý projekt byl ukončen v květnu a to společným 
setkáním a prezentací všech 7-mi zapojených partnerů.

8/ OSTATNÍ
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10/ ORGÁNY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ 

Ředitel

- statutární zástupce, řídí sdružení a rozhoduje o jejich obchodních záležitostech. Ve 
své činnosti vychází z rozhodnutí správní rady. 

Michaela Škrobánková, ředitelka
Ing. Marcela Tomášová, zástupce ředitelky od března 2012

NÁKLADYNÁKLADY

Spotřeba materiálu

Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

Náklady celkem

230 373 Kč 

1 064 923 Kč

1 008 647 Kč

13 327 Kč

2 544 332 Kč

CELKEM (KČ)CELKEM (KČ) VÝNOSYVÝNOSY

Tržby za služby

Tržby za zboží 

Ostatní tržby

Dary 

Dotace 

Členské příspěvky 

Výnosy celkem

1 438 091 Kč

5 026 Kč

77 950 Kč

8 600 Kč

745 964 Kč

40 000 Kč

2 458 831 Kč

CELKEM (KČ)CELKEM (KČ)

Hospodářský výsledek -87 669 Kč

Členské příspěvky 191 800 Kč

Strategie rozvoje regionu Hranicko

V roce 2012 byla zahájena práce na přípravě strategie rozvoje regionu Hranicko na 
roky 2014-2020. Proběhlo 1. setkání strategického výboru, bylo připraveno 
dotazníkové šetření, a to jak pro obyvatele, tak pro oblast cestovního ruchu a pro 
podnikatelskou sféru. Proběhlo dotazníkové šetření pro obyvatele, další budou 
následovat v roce 2013. Práce na strategii nebyly nijak intenzívní, očekává se nová 
metodika ministerstva pro místní rozvoj, podle které bychom se měli dále řídit.

Strategie rozvoje regionu Hranicko by měla být dokončena v letech 2013/2014.

HRA z.s.

9/ FINANČNÍ ZPRÁVA 
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Správní rada

Správní rada je nejvyšším orgánem sdružení. Její členové jsou jmenováni zakladateli 
a rozhodují o nejdůležitějších otázkách, jako jsou schvalování rozpočtu a koncepce 
činnosti, rozhodování o majetkových dispozicích, rozdělení zisků a ztrát nebo 
přijímání nových členů. 

JménoJméno

Ing. Petr Pajdla (předseda)

Jana Černá

Vojtěch Skácel

Zástupce zaZástupce za

Mikroregion Hranicko

Rozvojové partnerství
Regionu Hranicko

Rozvojové partnerství
Regionu Hranicko

InstituceInstituce

Obec Střítež nad Ludinou

TJ SPV Střítež nad Ludinou

FO

Libor Vykopal Mikroregion Hranicko Obec Ústí

Radovan Mikuš Mikroregion Hranicko Obec Všechovice

Ing. Radka Ondriášová Mikroregion Hranicko Město Hranice

Ing. Filip Konečný
Rozvojové partnerství
Regionu Hranicko

Ski klub Hranice, o.s.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na činnost sdružení. 
Výsledky kontrol předkládá správní radě prostřednictvím kontrolních zpráv. 

JménoJméno

Oldřich Šnajdárek (předseda)

Jaroslav Jiříček

Zástupce zaZástupce za

Mikroregion Hranicko

Rozvojové partnerství
Regionu Hranicko

InstituceInstituce

Obec Klokočí

Jiří Andrys Mikroregion Hranicko Obec Černotín

Golf club Radíkov



Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice
Tel./fax: (+420) 581 626 202

Email: agentura@hranickarozvojova.cz

www.hranickarozvojova.cz
www.regionhranicko.cz

Hranická rozvojová agentura, z.s.
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