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1/ Realizace Grantového programu regionu Hranicko 

Grantový program regionu Hranicko 2008 vznikl jako pilotním program na základě spolupráce 

Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných firem regionu Hranicko. Cílem 

bylo otestovat spolupráci zapojených subjektů na nové formě podpory kulturních a sportovních akcí 

na Hranicku.  

V tomto úvodním ročníku byl také partnerem Olomoucký kraj, který z Programu obnovy venkova 

výrazným způsobem přispěl na realizaci tohoto projektu.  

Termín vyhlášení Grantového programu byl omezen vyhlášením výsledků Programu obnovy venkova 

Olomouckého kraje.  

Harmonogram: 

Vyhlášení předkládání žádostí 20. černa 2008 

Termín pro předkládání žádostí 14. července 2008 

Hodnocení, výběr a schválení žádostí 23. července 2008 

Oznámení o uzavírání smluv 4. srpna 2008 

Ukončení realizace akcí 15. prosince 2008 

 

 Do programu se přihlásilo celkem 19 žadatelů s různým spektrem kulturních a sportovních akcí. 

Oblast podpory Počet 

Kultura 6 

Sport 9 

Vícežánrové 3 

Ostatní 1 

 

Žádosti byly zkontrolovány po administrativní stránce, k odstranění byli žadatelé vyzváni. Všichni 

žadatelé doložili chybějící doklady. 

Celkový objem požadovaných příspěvků na organizování akcí podle podaných žádostí byl  474.925,-, 

možnosti Grantového programu byly 250.000,-. 

Předložené žádosti byly předány hodnotitelské komisi k ohodnocení podle hodnotících kritérií. 

K hodnocení byla zpracována metodika, kterou obdržel každý hodnotitel. 
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 Tab. Hodnotící kritéria  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Tab. Výsledné hodnocení Hodnotitelské komise (barevně jsou označeny akce navržené  

k podpoře podle kritérií) 

Evid. 
číslo 

Žadatel Název akce 
příspěvek 

GP 
Celkové 
náklady  

Termín akce Celkem 

5 
Městys 
Hustopeče nad 
Bečvou 

Hustopečské 
dny 

40 000 245 000 28.8.-31.8.08 340 

13 
TJ Sport pro 
všechny Střítež  

Střítežské hody 
2008 

30 000 100 000 20. - 21.9.08 290 

8 Obec Skalička 
Vánoční výstava 
"Časy našich 
babiček" 

25 000 30 000 12.-14.12.2008 285 

1 
Český svaz žen, 
ZO Rouské 

Hurá na 
prázdniny aneb 
kdo si hraje 
nezlobí 

25 425 56 500 8.-9.8.2008 280 

6 
Městys 
Hustopeče nad 
Bečvou Babí léto 2008 

20 000 33 000 12.9.2008 280 

9 
OS Kiwanis 
Klub Hranice 

Charitativní 
koncerty ro 
projekt 
"Panenka do 
nemocnic" 

15 000 25 000 8.11.08 28.11.08 280 

3 
Golf Club 
Radíkov 

Otevřené 
golfové turnaje 

28 000 64 400 
16.8.08 30.8.08 

11.10.08 
275 

4 Junák 
Switch Cup 2008 

16 500 33 900 16.-17.8.2008 270 

12 
TJ Sokol 
Skalička 

Open Moravská 
brána 

22 000 33 200 4.10.2008 270 

17 
ZŠ Hranice, 
Struhlovsko Bambinoboj 

15 000 19 000 září 2008 255 

7 
Občanské 
sdružení Šimon 

Divadelní 
představení s 
mikulášskou 
nadílkou 

13 075 33 000 6.-7.12.2008 245 

Kritérium  Maximální bodové hodnocení  

Objem/rozsah propagačních aktivit  25 

Vícežánrovost akce, zaměření na různé 
skupiny obyvatel.  

15 

Organizační zabezpečení, zkušenosti 
organizátora 

15 

Využití místních zdrojů při organizaci 
akce (organizační zabezpečení, program, 
logistika atd.) 

5 

Celkem 60 
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11 
Sbor 
dobrovolných 
hasičů Zámrsky 

Turnaj 4 obcí 10 000 52 000 26.7.2008 230 

15 
Trampské 
sdružení 
Skalička 

16.ročník 
Festivalu 
trampských písní 
ve Skaličce 

30 000 93 000 12.-13.9 2008 230 

19 Žingor Radim 
O pohár regionu 
Hranicko 

10 000 20 000 29.11.2008 230 

10 Platek Ivo 
Fotbalový turnaj 
o putovní pohár 

11 000 22 500 16.8.2008 215 

2 For Music 
Hranický 
metalfest 

40 000 40 000 podzim,zima2008 210 

14 TJ_Býškovice 
Turnaj žen a 
dívek v malé 
kopané 

20 000 25 000 9.8.2008 210 

16 
Zemědělské 
družstvo 
Partutovice 

14. ročník 
bramborového 
dne v 
Partutovicích 

40 000 65 000 28.10.2008 210 

18 
ZŠ Hranice, 
Struhlovsko 

Dračí závod a 
Struhlovská 
Bloudička 

40 000 45 000 říjen 2008 210 

         Pozn. každou žádost hodnotilo všech 6 členů komise, uvedená bodová hodnota je  
                   součtová 

Bylo vybráno 11 žadatelů, přičemž podpořených akcí je 16. Je to z toho důvodu, že některé akce 

probíhaly opakovaně ve více termínech – např. Otevřené golfové turnaje, Charitativní koncerty, 

Divadelní představení. Další akce byly vícedenní, což zvýšilo dopad podpory a propagace. Výše 

podpory vybraných projektů činila 250.000,- Kč. 

 

2/ Propagace Grantového programu 

a) Letáček Grantového programu – letáček obsahoval základní informace o filosofii Grantového 

programu. Na druhé straně byly uveřejněny podpořené akce. Tyto letáčky byly distribuovány 

na všech probíhajících podpořených akcích. Dále byly distribuovány na další veřejná místa – 

městský úřad Hranice, městské informační centrum, městská knihovna, další obce regionu 

Hranicko. 
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b) Propagační banner – výroba 2 ks propagačních bannerů, který byl umístěn na všech 

podpořených akcích. Banner obsahoval  logo Grantového programu a loga partnerů – 

Olomoucký kraj, Cement  Hranice, a.s, Váhala a spol. s.r.o, SSI-Schäfer s.r.o, Železo Hranice s. 

r.o. Dále zde byl uveden mediální partner – Hranický týden. 

        Propagační banner: 

 

 

        Loga na plakátech a pozvánkách: 
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c) Propagace akcí na webu www.regionhranicko.cz a www.hranicko.eu.  

 

 

d) Prezentace akcí a Grantového programu médiích – v Hranickém týdnu tištěně i elektronicky. 

Během realizace byly otištěny 4 články realizátorem o Grantovém programu. Další články o 

podpořených akcích byly poslány k otištění realizátory, a to buď ve fázi příprav jako pozvání, 

nebo po ukončení akce. Organizátorům bylo otištěno 8 článků v Hranickém týdnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8

e) Inzerce – v rámci půlročního cyklu byla dvakrát zadána inzerce v Hranickém týdnu a to při 

vyhlášení programu a při jeho uzavírání.  

f) Propagace žadateli – ústní poděkování, distribuce letáků, propagace na plakátech a 

pozvánkách akcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Návštěvnost akcí  

Podpořené kulturní a sportovní akce měly různou návštěvnost, a to zejména s ohledem na jejich 

zaměření.  Celkově navštívilo podpořené akce kolem 7000 osob. Návštěvnost a realizace kulturních a 

sportovních akcí byly ve většině případů ovlivněna nepřízní počasí, která v letošním roce panovala.  

Tab. Návštěvnost akcí  

Realizátor  Akce  
Počet 
návštěvníků  

Městys 
Hustopeče 
nad Bečvou 

Hustopečské 
dny 3800 

TJ Sport pro 
všechny 
Střítež  

Střítežské 
hody 2008 930 

Obec Skalička  

Vánoční 
výstava "Časy 
našich 
babiček" 800 

Český svaz 
žen, ZO 
Rouské 

Hurá na 
prázdniny 
aneb kdo si 
hraje nezlobí 280 

Městys 
Hustopeče 
nad Bečvou Babí léto 2008 200 
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OS Kiwanis 
Klub Hranice 

Charitativní 
koncerty ro 
projekt 
"Panenka do 
nemocnic" 400 

Golf Club 
Radíkov 

Otevřené 
golfové 
turnaje 110 

Junák 
Switch Cup 
2008 62 

TJ Sokol 
Skalička 

Open 
Moravská 
brána 80 

ZŠ Hranice, 
Struhlovsko Bambinoboj 29 

Občanské 
sdružení 
Šimon 

Divadelní 
představení s 
mikulášskou 
nadílkou 230 

Celkem    6921 

 

4/ Řízení a dohled nad realizací  

Řízením programu měl na starosti zkušený profesionál, který byl po celou dobu programu průběžně 

informoval partnery programu a byl v úzkém 

kontaktu s realizátory akcí.  

Součástí pravidel bylo po zorganizování akce 

dodat koordinátorovi Závěrečnou zprávu 

s vyúčtováním celé akce. Vzorová zpráva 

s podrobným popisem byla uveřejněna na 

webu a organizátoři byli o této skutečnosti  

informováni. Součástí zprávy bylo také 

doložení  příloh – propagace akce. 

Drobné nedostatky v Závěrečných zprávách 

byly žadateli opraveny a po odsouhlasení zprávy byla akce proplacena na základě faktury, kterou 

vystavil organizátor. Nedostatky spočívaly zejména v nedostatečném popisu přípravy a realizace 

akce,  nedoložení dokladů o propagaci, případně chyby ve vyúčtování. Všechny nedostatky byly 

organizátory odstraněny. 

Do konce prosince došlo k realizaci všech podpořených akcí, k celkovému doúčtování a připravení 

závěrečné zprávy pro vyúčtování příspěvku Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.  

Všech podpořených akcí se mohli zúčastnit partneři Grantového programu, všechny akce byly veřejně 

přístupné, na některé byly organizátory vyrobeny speciální vstupenky, které zajišťovaly vstup zdarma. 
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Koordinátor Grantového programu provedl osobní kontroly některých podpořených akcí. Jednalo se 

o Hustopečské dny, Střítežské hody 2008, Bambinoboj, Divadelní představení s mikulášskou nadílkou, 

Vánoční výstava „Časy našich babiček“. Na zkontrolovaných akcích nebyly zjištěny žádné nedostatky, 

organizace akce probíhala v souladu s žádostí, propagace v souladu se smlouvou a pravidly 

Grantového programu. 

 

5/ Doprovodné aktivity  

a) Semináře pro organizátory: 

� 4.8.2008 – seminář pro úspěšné žadatele. Semináře se zúčastnili úspěšní žadatelé, kteří 

byli seznámeni s výsledky hodnocení, byli podrobně seznámeni s návrhy smluv, které je 

nutné uzavřít jednak na organizaci podpořené akce a zapojení do dalších aktivit 

grantového programu. Významným blokem semináře byl zásady úspěšné propagace.  

� 7.10.2008 – seminář pro všechny žadatele a další zájemce z řad organizátorů kulturních a 

sportovních akcí. Byla vyhodnocena úroveň zpracování žádostí a na základě toho byli 

účastníci seznámeni s chybami a nedostatky, kterých se dopouštěli jako žadatelé. Dále se 

seminář zabýval  tématem, jak správně napsat takovou žádost, na co se zaměřit a jaké 

jsou další dotační příležitosti pro organizátory kulturních a sportovních akcí. 

� 13.11.2008 – seminář pro všechny žadatele. Byl zaměřen na vyhodnocení  Grantového 

programu 2008. Cílem bylo získat informace o žadatelů, co jim program přinesl, jaké jsou 

jejich návrhy na další ročník. 

b) Publikace a internetová aplikace „Databáze umělců“ – tato aktivita byla zaměřena na 

vytvoření databáze umělců a uměleckých souborů, a to na amatérské a profesionální úrovni. 

Jde o to, aby organizátoři akcí mohli databáze využít a na své akce pozvat soubory nebo 

umělce z regionu. Webová aplikace bude přístupná i v budoucnu a aktualizovat ji budou 

umělci a umělecké soubory. 
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6/ Celkové hodnocení 

Grantový program regionu Hranicko probíhal v souladu s předem stanovenými pravidly.  Podpořené 

akce byly z různého spektra a z celého regionu.  Organizátoři se měli možnost seznámit s podmínkami 

grantového způsobu podpory kulturních a sportovních akcí. Někteří tuto zkušenost ještě neměli, pro 

jiné to bylo rozšíření. Celkově lze projekt hodnotit jako úspěšné propojení soukromé podnikatelské 

sféry, veřejného sektoru a spolkových a neziskových organizací. 

 

Zpracovali:  

Ing. Marcela Tomášová, Ing. Jan Balek  

Hranická rozvojová agentura, z.s.  

Tř. 1.máje 2063, 753 01 Hranice  

Tel: 581 626 202 

Mobil: 739 430 576 

E-mail: m.tomasova@regionhranicko.cz, agentura@regionhranicko.cz  

 

Příloha: CD s fotodokumentací, závěrečnými zprávami, novinovými články.  


