en 2012
ve
číslo 12 / červ

rozvojové agentury
Hranicko a Hranické
Hranicko, Mikroregionu
u
ion
Reg
í
rstv
tne
par
bulletin Rozvojového
Společný informační

Autoři článků: František Kopecký, Marcela Tomášová, Pavla Vaculová, Olga Vilímková, Monika Navrátilová

ROZHOVOR

Jsou před námi zajímavé možnosti,
ale také spousta práce
Tak nějak se dá shrnout hlavní dojem z rozhovoru
s manažerem Místní akční skupiny (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Mgr. Františkem Kopeckým. Povídali jsme si s ním o budoucnosti
Hranicka, o novém programovacím období Evropské
unie 2014 až 2020, o budoucnosti metody LEADER
v České republice, a o tom, co vše musíme udělat proto,
abychom nabízené příležitosti maximálně využili pro
rozvoj regionu a zároveň ke spokojenosti všech. Obcí,
neziskovek, podnikatelů, zemědělců, ale především
všech obyvatel Hranicka bez rozdílu.

Manažer MAS František Kopecký

Nejdřív nás méně znalé uveďte do situace. Co je to
ta místní akční skupina a co vlastně dělá?
Jsme samostatné občanské sdružení, nepatříme ani pod
mikroregion, ani pod městský úřad v Hranicích, jak si lidi
často myslí. Na začátku stála Evropská unie, která vytvořila
tzv. metodiku LEADER, která je určena pro rozvoj venkova
a v Evropě si zatím úspěšně razí cestu už od začátku 90. let.
Nositeli LEADERu jsou právě místní akční skupiny jako
platformy, kde se u jednoho stolu potkají starostové,
podnikatelé, zemědělci, zájmové spolky i aktivní občané
a spolu se domlouvají na společné vizi rozvoje. Unie pak pro
ty, kteří se umí domluvit a předloží kvalitní plán, vyčlenila
z té ohromné hromady evropských dotací svůj díl, nebo spíš

díleček. A díleček toho dílečku jsme dostali k dispozici i pro
Hranicko. Za roky 2008 až 2013 to dělá zhruba 8 miliónů
korun ročně, které přidělujeme jednotlivým projektům
z regionu. V budoucnu by to ale mohlo být ještě víc.
Metodika LEADER, to zní zase jako nějaká
byrokratická technokratická záležitost Bruselu ne?
Ale tak samozřejmě, záliba úředníků ve zkratkách
a vytvoření v podstatě nového jazyka je věc všeobecně
známá, na to asi musíme přistoupit. V zásadě je ta metodika
ale úplně jednoduchá.
» pokračování na straně 2

Výrobci, řemeslníci a zemědělci z Hranicka a Lipenska
se mohou pyšnit prvními certifikovanými výrobky
Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek
o.s. udělila první certifikáty 9 výrobcům s celkem 11 výrobky, kteří si v rámci
vyhlášené I. výzvy k udílení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® podali žádost k jejímu získání. Certifikační komise, která se skládá z 13
členů, měla před sebou nelehký úkol, navštívit všechny žadatele a zhodnotit,
zda jejich výrobky vyhovují daným pravidlům pro udělení regionální značky.
Dne 28. 3. 2012 zasedla certifikační komise v krásném prostředí hranického
zámku a zhodnotila první žádosti o značku.

» pokračování na straně 8
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» pokračování ze strany 1

my z Hranicka, stejně zůstanou dotací a pouze poputují do
jiného regionu. Záslužnější je tedy snažit se o to, abychom
tady a teď svůj přidělený díleček z té nepřestavitelné hromady EUR určených v Evropě na dotace využili co nejlépe.

Takže se dá dokonce nějak stručně i popsat?
Ano, pokusím se. Po překladu do normálního jazyka znamená: Zaprvé, vytvořte si nějaký rozumně velký venkovský
region, kde k sobě budete cítit sounáležitost. Pro nás je to
logicky Hranicko, které máme utvrzeno i tím, že našich 31
obcí má zároveň jako prodlouženou ruku státních úřadů
obec s rozšířenou působností - město Hranice. Zadruhé,
začněte spolupracovat, hledejte shodu a hlavně do toho
zapojte soukromý sektor. Tady už sice máme dobrých 10 let
fungující mikroregion, to ale bylo vždy pouze o spolupráci
jednotlivých obcí. Až MASka od roku 2006 aktivně zapojila
taky zemědělce, podnikatele a spolky. Zatřetí, vytvořte si
strategii, co chcete v regionu zlepšit. A dělejte ji takzvaně
„odspodu“.

A co ty přibývající kauzy v médiích. Mluví se o přihrávání projektů známým, předražování, zbytečných
projektech....
Vím o tom, se zájmem sleduji a porovnávám s tím, jak to
děláme my. U nás například neplatí, že by dotace byly
určeny jen našim členům. Ze začátku měli sice informační
náskok, dnes už ale jsou mezi žadateli dokonce v menšině.
To, že se navzájem všichni znají, může sice vyvolávat dojem
nějakého bratříčkování, na druhou stranu právě proto jsme
pod vzájemnou úzkou kontrolou. Především rozdělujeme
vše průhledně, čistě a bez podfuků. O nabídce peněz Programu LEADER široce informujeme v Hranickém týdnu a na
obecních vývěskách, veškeré zápisy, tabulky, co se u žadatelů posuzuje a kdo je hodnotí, máme na webu. Pro výběr
projektů si každý rok upřesňujeme a dopředu zveřejňujeme
propracované výběrové kritéria, aby peníze dostaly opravdu
jen ty nejpřínosnější a nejzajímavější projekty. Máme
přesně vymezené, co už se považuje za střet zájmů člena
Výběrové komise. No a důležitá je taky naše otevřenost.
Členství v našem občanském sdružení je otevřeno opravdu
každému, kdo projeví zájem. Základem je, aby se jednalo
o obyvatele Hranicka nebo subjekt, který tady má buď sídlo
nebo alespoň na Hranicku jakkoliv působí. Teď je nás něco
přes čtyřicet a stále přibíráme další zájemce, především
stojíme o posílení hlasu podnikatelského a neziskového
sektoru.

To je sice česky, ale nedokážu si tu cestu odspodu
nijak představit.
Takhle jsme to měli už v roce 2007, kdy se udělala analýza
toho, co tu máme zajímavého, co nám tu pro změnu chybí,
jaké máme pro budoucnost příležitosti a co nás naopak
může ohrozit. Na základě toho vznikl Strategický plán
LEADER pro roky 2008 až 2013, kterým se teď řídíme. Od
začátku do konce se k tomu mohli vyjadřovat nejen všichni
naši členové, ale i celá veřejnost, probíhala série projednávání a připomínkování. Takže to odspodu znamená, že
kdokoliv v kterékoliv fázi mohl do podoby strategie promluvit a měl jistotu, že se jeho připomínkou bude někdo zabývat. Ten přístup odspodu je pak respektován i výše. Byly
nám svěřeny nemalé finanční prostředky, ale přitom nás
nikdo neřídí někde z Prahy nebo Olomouce, neříká nám, co
máme dělat a spoléhá se na to, že právě my sami víme
nejlépe, co nás pálí a známe cesty k řešení. S tím je ovšem
spojena taky zodpovědnost, že jsme si ty problémy opravdu
dobře vydefinovali, že naše řešení jsou účinná a hlavně že ty
finance řádně rozdělujeme.

Jaké může mít tedy členství výhody, když říkáte, že
na samotné získání dotace to nemá vliv?
Jak to říct jednoduše: Největší odměnou je spoluvytvářet
směřování regionu do budoucna, mít možnost věci ovlivňovat, naučit se přemýšlet v dlouhodobém strategickém
horizontu a povýšit společné cíle nad své osobní, či ještě

No to jste mi nahrál. Obecně se rozdělování dotací
netěší zrovna dobré pověsti.
Tak ono to začíná vůbec už u úvahy,
zda je celý ten systém dotování
nějakých věcí veřejnými penězi
správný. Je spousta lidí, kteří vůbec
nejsou zastánci jakéhokoliv přerozdělování a i oni mají svým způsobem
pravdu. Podobné úvahy jsou ale pro
mou práci a naši činnost zbytečné.
Svůj celkový názor na systém
můžeme vyjadřovat ve volbách a tím
směřovat náš stát, zda chceme, aby
byl zaplavený dotacemi nebo naopak. Situace ale je taková, jaká je,
musíme to brát jako fakt a nějak
se k tomu postavit. Velké hromady
miliard totiž na přerozdělení nachystali už mnohem dříve s podporou
našich vlád lidé z Evropské unie
a Bruselu a pokud bychom se o těch
zhruba 50 miliónů korun nepřihlásili

U propagačního stolku na Farmářském trhu
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lépe, dát je do vzájemného souladu. Samozřejmě je logické
a nikdo nemůže vyčítat starostovi, že v MASce působí proto,
aby měl hezkou a opravenou obec, stejně jako podnikatel

ných financí, jež by mohly jen pro Hranicko dosahovat až
desítek miliónů korun ročně. S tím vším ovšem poroste
i zodpovědnost. Už nyní si Národní síť místních akčních
skupin ČR, což je jakási stavovská
zastřešující organizace, připravuje
tzv. standardizaci a certifikaci MAS,
soubor dobrovolně stanovených
a docela přísných podmínek, které
musí MASky splnit, pokud chtějí tyto
úkoly v budoucnu plnit. Já osobně
jsem přímo členem pracovní skupiny, která to připravuje a je to
opravdu zajímavé. Jsme k sobě
přísní, i ty z dnešního pohledu velmi
dobře fungující MASky tak ještě více
vylepší rozhodovací procesy, budou
zveřejňovat ještě více informací
o podpořených projektech, zvýší
počet hodnotitelů, rozjedou vlastní
portál pro výběrová řízení podpořených projektů nebo budou dělat
povinně každoroční nezávislé účetní
audity.

Prezentace přípravy Strategie rozvoje na Valné hromadě MAS v Malhoticích

Takže stačí mít dobře propracovaný systém činnosti
a čekat na rok 2014?
Tak to je bláhová myšlenka, se kterou se ovšem často
setkáváme. Už jsme se bavili o tom „světě dotací“. Někteří si
na něho přivykli tak, že už předpokládají, že jim budou
automaticky padat do klína. Žádnou jistotu teď nemáme
a bude záležet především na nás samotných, jak kvalitně se
na to připravíme. Doteď jsme se bavili pořád především
o formě, ale nejdůležitější je obsah. Základem je opět
vytvoření kvalitní Strategie rozvoje regionu Hranicko na toto
období a region na ní už začal pracovat. A opět bude záležet
především na tom, jak početný a aktivní okruh lidí do jeho
tvorby vtáhneme. Nemůže ho vytvářet 5 lidí v kanceláři, ale
jedná se o několikakolový proces, v rámci kterého dostanou
prostor k vyjádření názorů všichni obyvatelé i jednotlivé
cílové skupiny. Připravujeme tak dotazníky pro obyvatele
regionu, pro živnostníky, poskytovatele služeb cestovního
ruchu i samotné turistické návštěvníky. Do podoby plánu
budou moci promluvit v řízených rozhovorech starostové,
ředitelé škol, manažeři velkých podniků na Hranicku
i významní aktéři jako jsou třeba ředitelé nemocnice, úřadu
práce nebo domova seniorů. Zásadní skupinou, která by
u toho měla být, je taky mládež, vždyť hlavně oni z toho
mohou mít užitek. Bohužel nebo bohudík, starosti a radosti
dnešních středoškoláků jsou úplně jinde než ve stanovování
„priorit strategie regionu...“.

nebo zemědělec ještě po celém náročném dni jede na
jednání našich orgánů proto, aby jeho podnikání bylo ještě
úspěšnější. Náš hlavní přínos ale je, že učíme tyto lidi
domluvit se, nalézt a přijmout společná rozhodnutí a taktéž
z nich společně těžit. Nejde to bez zádrhelů, ale za ty roky už
naši členové zjistili, že mnohem výhodnější je hájit zájmy
celého svého sektoru, než se snažit protlačit jen to svoje
výletiště nebo jen ten svůj kravín. Rychle totiž narazili,
protože ti ostatní mají zase své zájmy, typově ovšem podobné. Když tedy budou tyto zájmy hájit kolektivně, pozitiva
budou čerpat všichni.
Zmínil jste rok 2013 jako konec určitého období. Co
bude dál?
Evropská unie zavedla sedmileté plánovací nebo někdy se
říká programovací období a to současné skončí silvestrem
2013. Zároveň se ale už nyní horečně řeší od Bruselu přes
jednotlivé vlády, parlamenty a ministerstva nastavení celé
dotační politiky na příští období 2014 až 2020. Dojde k mnoha změnám. Tou nejpozitivnější určitě bude, že Česká
republika konečně pochopila to, co bylo mnohým jasné už
před lety, a to že systém 23 dotačních operačních programů, který má každý vlastní pravidla a řídí ho jiné ministerstvo, nemůže být efektivní. Počítá se tak už jen s několika
málo programy, taky celkově klesne objem financí, které od
unie obdržíme. U místních akčních skupin tomu ovšem bude
naopak, měly by v celém systému hrát mnohem významnější roli, než je tomu nyní, a to na základě pozitivních
zkušeností, které s námi stát i občané za poslední roky mají.
Takže z Bruselu do Česka peněz méně, i na Moravě však pro
rozvoj venkova přes MASky více.

Když řeknu příklad, jak se tedy může dejme tomu
typický drobný podnikatel nebo předseda vesnického spolku zapojit?
Hlavně se o to dění zajímat. Být informován a informovat
ostatní. Můžeme psát sebevíc článků a tisknout letáky,
nejlíp stejně funguje, co si lidi řeknou mezi sebou. Všechno
zásadní, co se kolem přípravy strategie děje a bude dít,
dáváme do aktualit na náš web. Když je budou pravidelně
sledovat, budou v obraze a zapojí se, kdy to bude vhodné.
Někteří se spokojí s vyplněním dotazníku, aktivnější z nich
se zapojí do už fungujících nebo nově chystaných tematických pracovních skupin. Právě tam se sejdou jednotlivé
zájmové skupiny spolu a například spolky nebo zemědělci

V čem konkrétně bude ten větší význam spočívat?
Má to několik rovin. MASky by měly mít možnost hospodařit
s financemi i jiných programů, než je dosavadní Program
rozvoje venkova. Takže třeba na Hranicku by MASka kromě
dosavadních témat zemědělství, rozvoje obcí a cestovního
ruchu měla nově podporovat také oblasti vzdělávání,
zaměstnanosti, podnikání, životního prostředí, sociálních
služeb či kultury. Tomu bude odpovídat i množství svěře-
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budou formulovat své cíle a třeba typické projekty, které by
měly dotace v budoucnu obdržet. V jiné skupině se sejdou
podnikatelé, v jiné provozovatelé penzionů a komerčních
sportovišť a tak dále. No a nakonec ti, co by chtěli v té
aktivitě jít ještě dál, mají kdykoliv možnost vstoupit přímo
do místní akční skupiny jako její člen.

vykašleme a ony pak ty možnosti přijdou, už budeme mít
zpoždění a do rozjetého vlaku nenaskočíme. A ještě jednu
uklidňující myšlenku k tomu mám. Nezaklínejme se tak těmi
dotacemi a věčným přerozdělováním. Samotná strategie,
nebo chcete-li plán rozvoje, přece není a nesmí být na
dotacích zcela závislý. Cíle, kterých tady chceme dosáhnout, jako je snížení nezaměstnanosti, dobrý odbyt a obživa
pro šikovné řemeslníky, spokojení zemědělci, kteří vyrábí
a nejlépe rovnou tady prodají své kvalitní potraviny, pěkné
obce, spravené kulturní domy, hřiště, klubovny, upravené
penziony, sportoviště a památky lákající na Hranicko množství turistů, o tohle všechno se musíme snažit i bez pomocí
dotací. Dotace sice umí ty snahy výrazně urychlit, ale nikdy
se nesmí stát jejich hlavním motivem.

A co když se třeba rozpadne eurozóna a slíbené
peníze nepřijdou?
Samozřejmě, pořád jsou to jen naše zbožná přání a klidně
se může stát, že po roce 2013 tu už neuvidíme z Bruselu ani
Euro. Na tuhle skeptickou poznámku já vždycky odpovídám: Když se dobře připravíme na to, že to vyjde, a ono to
pak nevyjde, tak OK, snažili jsme se, ale nedá se nic dělat.
Naopak to ovšem nefunguje. Pokud se teď na tu přípravu

Chystá se Strategie rozvoje regionu Hranicko na roky 2014-2020
Už od začátku roku vzniká nová Strategie rozvoje regionu
Hranicko na další období po roce 2013. Na její společné
přípravě se shodly nejvýznamnější rozvojové organizace
v regionu – MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko,
Hranická rozvojová agentura, Mikroregion Hranicko
a Mikroregion Záhoran. Ti všichni pověřili své zaměstnance
a manažery vytvořením zpracovatelského týmu a také
vyslali své zástupce do Strategického výboru, v němž se tak
setkávají zástupci všech sektorů a celého území regionu.
Výbor nyní tvoří za MR Hranicko Václav Vomáčka a Marta
Koubková, za MR Záhoran Radovan Mikuš, za MAS Hranicko
Jana Černá, Filip Konečný a František Maršálek, za město
Hranice pak Pavla Tvrdoňová.
K prvnímu setkání Strategického výboru došlo začátkem
dubna, kde se členové shodli na třech prioritních oblastech:

životní prostředí, dopravní a technická infrastruktura

obyvatelstvo a sociální infrastruktura

ekonomický rozvoj

Dle prioritních oblastí vznikají dále pracovní skupiny, které
se budou konkrétně podílet na definování silných a slabých
stránek jednotlivých priorit, budou hledat příležitosti, ale
i ohrožení rozvoje té které oblasti. Do jejich činnosti se
mohou zapojit aktivní občané i odborníci působící uvnitř
i mimo výše zmíněné organizace. Proto jsou všichni aktivní
občané, zástupci samospráv, spolků, neziskovek, podnikatelů i velkých firem v regionu, zemědělců, školství i sociálního sektoru vítání a srdečně zváni do činnosti pracovních
skupin. Jejich první setkání proběhnou v červenci letošního
roku, svůj zájem ale můžete členům zpracovatelského týmu
sdělit už nyní. Kontakty naleznete na webu
www.regionhranicko.cz/strategie, kde budou také
včas zveřejněna přesná data jednání.
Strategie regionu vzniká současně s plány rozvoje obcí
a strategiemi jednotlivých mikroregionů působících na
území Hranicka. Bude tvořena komunitním způsobem
s velkým důrazem na dotazníková šetření, veřejná setkání
a sběr připomínek. V dotaznících, jež budou distribuovány
do domácností a budou přístupné i v elektronické podobě,
se občané celého regionu vyjádří
k budoucnosti své obce i celého
Hranicka. Neméně důležitý
prostor dostanou i starostové
obcí, vedení velkých firem a další
velcí hráči působící v regionu
tak, abychom postihli celou
škálu problémů a plánů.
Nová strategie bude platná na
období 2014-2020, stejně jako
nové programovací období
Evropské unie. Nevzniká však
jenom kvůli možnosti čerpání
dalších dotačních prostředků.
Jejím hlavním cílem je shoda na
směřování rozvoje regionu, tj.
strategii musíme být schopni
naplňovat (byť v omezené míře)
i bez dotací.
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Krátce z dění v MAS
Máme za sebou v pořadí předposlední Výzvu...
Předpokládaný vyšší počet žadatelů z řad zemědělců
a naopak nečekaně malý zájem o veřejná prostranství
přinesl přehled podaných Žádostí o dotaci v rámci Výzvy
č.1/2012 Programu LEADER "Měníme Hranicko".
V květnu 2012 bylo přijato nakonec 17 Žádostí o dotaci,
přičemž 8 projektů podali zemědělci v rámci Fiche č.1
Rozvoj zemědělských podniků, 6 žadatelů má zájem
o dotaci ve Fichi č.7 Podnikání v cestovním ruchu, naopak ve
Fichi č.5 Veřejná prostranství jsou podány pouze 2 projekty,
ve Fichi č.8 Pěší trasy a hipostezky pak projekt
jediný. Celková výše požadovaných dotací je 7.581.074,Kč, přičemž na Výzvu je určena alokace 6.619.094 Kč.
Převis tedy není tak výrazný, jako v minulých letech.
Žadatelé své projekty představili na Veřejném slyšení, které
proběhlo 28. května v Hranicích. Projekty nyní procházejí
fází hodnocení Výběrové komise, přičemž výsledky budou
známy v polovině června.

Stroj na broušení skla, Jaromír Vozák

Nové WC na výletišti v Rouském

Sýrárna v porubské Farmě Zdeňka

Nové strojní vybavení, Tomáš Lesák

Sušička ovoce, Eduard Kozák

K 1. červnu 2012 tak Program LEADER na Hranicku podpořil
už celkem 53 projektů, z čehož 42 je již úspěšně
dokončených a 11 je ve stadiu realizace. Program má před
sebou poslední Výzvu v roce 2013, kdy budou vyhlášeny
Fiche č.1 Rozvoj zemědělských podniků, Fiche č.6 Spolkový
život a sport a Fiche č.7 Podnikání v cestovním ruchu.
Zájem o mobilní vybavení roste
Sada mobilního vybavení pro kulturní a sportovní akce
v majetku MAS slouží na Hranicku už třetí sezónu.
Profesionální podium, 5 velkokapacitních stanů, 2 stanové
podlahy, 6 jarmarečních stánků, 20 pivních setů, zvuková
aparatura, dataprojektor a 2 výčepy, to vše bylo s pomocí
dotace pořízeno v roce 2010 s cílem poskytovat vybavení
pořadatelům nejrůznějších nekomerčních akcí v regionu
Hranicko. Zájem o vybavení stále roste, čehož dokladem je
naplněný kalendář rezervací veřejně přístupný na webu
www.regionhranicko.cz/mobilni-vybaveni. Stále je
ovšem možné najít volné termíny a pořadatelé se tak
mohou i nadále ozývat manažerovi MAS Františku
Kopeckému se svými požadavky.

... a představujeme další
dokončené projekty
Od posledního vydání
Zpravodaje v prosinci 2011
už příjemcům dotací slouží
dalších 5 ukončených
projektů. Činili se například
místní zemědělští
podnikatelé, kteří i díky
podpoře z Programu LEADER
mohou vyrábět místní
kvalitní produkty. Eduard
Kozák rozběhl ve svém
provozu v Lučicích u Bělotína
novou sušárnu ovoce, na
Farmě Zdeňka v Porubě
u Hustopeč pro změnu na
plné obrátky funguje nová
máselnice a výrobník na sýry,
které tak pomáhají dále
rozšiřovat nabídku této
úspěšné regionální mlékárny.
V oblasti Spolkového života a
sportu se mohou pochlubit
rekonstrukcí venkovního
areálu v Rouském, kde
vznikly nové WC, opravilo se
občerstvení, přistavěl se
sklad a vzniknul tu i prostor
pro velkoplošné promítání
filmů.
Také 2 drobní podnikatelé,
pro které byla v roce 2011
speciálně vyhlášena
samostatná Fiche, už hlásí
hotovo. Jaromír Vozák ve
svém sklenářství v Hranicích
už plně využívá nový stroj na
broušení skla, Tomáš Lesák
v Býškovicích rozšířil prostory
dřevovýroby, nakoupil nové
stroje a přistavěl i parkoviště
pro zákazníky.

www.regionhranicko.cz

V rámci exkurze jsme vysadili Strom přátelství - moravskou jaderničku

Ovocnářský projekt jde do finiše
Závěrečnou sadu aktivit projektu 7 moravských místních
akčních skupin pod názvem Moravské a slezské ovocné
stezky zajišťují v těchto týdnech pracovníci MAS. Tou
nejhmatatelnější je čerstvě vydaná reprezentativní
publikace Sedm tváří ovocnářství, ve které jednotliví
partneři prezentují to nejzajímavější z ovocnářství svých
regionů. Vážní zájemci ji mohou obdržet v kanceláři MAS.
Pod odbornou redakcí zkušených odborníků vznikla
hodnotná kniha plná čtivých textů, originálních fotografií
sadů, stromů, odrůd i zpracovatelských provozů, čtenáři se
dočtou o typických odrůdách od Jeseníků až po Horňácko,
najdou zde též recepty, ohlédnutí za historií, ale i pohled na
současnost ovocnářství, milá je i kapitola o tom, jak se
ovoce odráží v lidových zvycích, symbolech a jazyku
moravského venkova. Dalším plodným výstupem je
ovocnářské kvarteto, neprávem opomíjená stolní hra, pro
kterou byly v tomto případě využity tématické okruhy vážící
se k ovoci.
Proběhly také dvě zajímavé akce, v pátek 27. dubna se
vydalo na 15 zájemců na exkurzi po zajímavostech
hranického regionu, kdy navštívili známkový sad odrůd,
moštárnu a sušárnu Eduarda Kozáka v Lučicích, včelařské
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muzeum v Hranicích a pálenici, moštárnu a soukromý sad
v Hustopečích nad Bečvou. Zástupci všech 7 zúčastněných
MAS se pak začátkem května sešli na dvoudenní závěrečné

konferenci v Bartošovicích u Nového Jičína, kde si navzájem
představili výstupy projektu ve svých regionech a navštívili
ovocnářsky zajímavé lokality v okolí.

Farmářský trh regionu Hranicko nabídl rekordní množství prodejců
V pátek 11. května se uskutečnil
guláš či vyzkoušet čepované pivo
v pořadí třetí Farmářský trh regionu
z lipenského pivovaru.
Hranicko, který se opět těšil velkému
Farmářský trh svou rozmanitostí
zájmu ze strany prodejců i návštěvnínabídl celou řadu produktů pro
ků. Na organizaci této úspěšné akce se
všechny věkové kategorie a kromě
podílela vedle hlavního organizátora
stálých zákazníků přilákal i řadu
Živnostenského úřadu v Hranicích
nových. Příjemnou atmosféru doplnilo
také MAS Rozvojové partnerství
bezchybné slunečné počasí a MasaryRegionu Hranicko. Společně zajistili
kovo náměstí se tak stalo místem
pro návštěvníky nabídku širokého
odpočinku i možností pro nákup
sortimentu řemeslných výrobků
kvalitních potravin a výrobků z regiZnačka MORAVSKÁ BRÁNA měla svůj speciální stan onu.
a potravin. Místem konání se tentokrát
stalo Masarykovo náměstí v Hranicích, které nabídlo zázemí Mimořádnou událostí tohoto farmářského trhu bylo slavpro více než 60 prodejců z regionu i blízkého okolí.
nostní předávání certifikátů nově vzniklé značky kvality
Návštěvníkům se již tradičně představili prodejci nabízející místních výrobků MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt,
širokou škálu mléčných výrobků, medařských produktů, o němž informujeme na str. 8.
masa a uzenin, ovoce či zeleniny a mnoha dalších biopro- Trh se ani tentokrát neobešel bez doprovodného programu,
duktů. Na své si přišli také zákazníci, jež přilákal prodej k jehož sledování a chvíli odpočinku mohli návštěvníci využít
květin či kvalitních řemeslných výrobků, které byly nedílnou připravené posezení ve velkokapacitním stanu. Díky
součástí nabízených produktů. V neposlední řadě bylo výborné organizaci, vysoké návštěvnosti a kvalitě nabízenávštěvníkům k dispozici bohaté občerstvení, kdy si mohli ných výrobků se může i tento Farmářský trh opět pyšnit
při procházení Farmářského trhu vychutnat pecáky, koláčky, velmi pozitivními ohlasy.

Mikroregion Hranicko

Cyklostezka Bečva získá další kvalitní úsek od Hustopeč až po Špičky
Cyklostezka Bečva, coby páteřní cyklotrasa vedoucí od
pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po její soutok
s Moravou, získá nový úsek od Hustopeč na
Bečvou až po katastr Špiček.
Doposud je úsek od Valchy v Hustopečích
až po Skaličku obtížně sjízdný, není zde
upravený terén, vše se změní letos v létě.
Mikroregion Hranicko aktuálně začíná
realizovat projekt Dobudování Cyklostezky
Bečva, díky kterému bude položen kvalitní
asfaltový povrch na katastrech obcí
Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad
Bečvou a Špičky. Jedná se úsek v délce
12,62 km. Část trasy je vedená po stávající
místní komunikaci a bude doplněna
dopravním a turistickým značením.
V dalších úsecích zejména kolem trati
budou stavebně upraveny stávající místní
účelové a polní komunikace v délce 5,5 km.
Projekt je podpořen z ROP NUTS II Střední
Morava (dotace ve výši 75% výdajů)
a z Olomouckého kraje (dotace 2 mil. Kč).

Celkový rozpočet projektu je 10 mil. Kč. Realizace proběhne
od července do podzimu 2012.

Nový úsek začne sloužit už letos na podzim
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Grantový program vstoupil již do své páté sezóny
Grantový program regionu Hranicko vstoupil již do
půljubilejní páté sezóny a opět tak podpoří akce konané
v regionu Hranicko. V letošním roce se do realizace Grantového programu zapojila nová firma CS STEEL, a.s., která se
tak stala sedmou firmou přispívající do programu. Díky
novému partnerovi se v letošním roce shromáždilo celkem
200 000 Kč, které byly určeny na podporu vzdělávacích,
sportovních či tradice podporující akcí. Vzhledem k nutným
nákladům na publicitu programu bylo mezi žadatele, kte-

rých se v letošním roce sešlo celkem 24, rozděleno 191 000
Kč. Seznam všech podpořených akcí i termíny jejich konání
jsou uvedeny níže v tabulce. Tímto bychom chtěli poděkovat všem partnerům Grantového programu, kterými jsou
Cement Hranice, akciová společnost, CS STEEL, a.s., Hranická rozvojová agentura, z.s., KUNST spol. s.r.o., SSI
Schäfer s.r.o., TONDACH Česká republika s.r.o., Váhala
a spol s.r.o. a samozřejmě Mikroregionu Hranicko, jež drží
nad celým projektem záštitu.

GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO – podpořené akce v roce 2012
Termín konání akce Žadatel
19.5.2012
TJ Sokol Skalička
26. - 27.5.2012
Mažoretky Marcely Synkové o.s.

Obec
Skalička
Hranice

9.6.2012

Opatovice

23.6.2012
14. - 15.7.2012
21.7.2012
4.8.2012, 9.9.2012
25.8.2012
25. - 26.8.2012
29.9.2012
3.11.2012
7.12.2012
23. - 24.3.2013

Název akce
Memoriál Ing. Josefa Vozáka
Zemské finále Moravy a Slezska v klasické mažoretce
18. ročník dětské soutěže o putovní pohár
Sbor dobrovolných hasičů Opatovice
SDH Opatovice
TJ Sokol Černotín
Moravská brána 2012
Modelářský klub Aeroklubu Hranice
Hranické polétání a RC Paragan meeting 2012
Ženy Býškovic
IV. Býškovské letnice 2012
Závěr Velké ceny okr. Přerov v požár. útoku mládeže
Sbor dobrovolných hasičů Střítež nad Ludinou
a oslavy 120 let založení SDH Střítež a Oslavy sv. Floriána
Základní škola a mateřská škola Skalička
Závody „Dračích lodí“ na přehradě Skalička
Oddíl BMX Hranice AMK kemp
15. ročník INTERCUP BMX Hranice
Římskokatolická farnost Všechovice
Odpoledne s přírodou
Základní škola Hustopeče nad Bečvou
Výtvarná keramická soutěž - „ŘÍŠE POHÁDEK”
Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo Vánoční jarmark na ZŠ a MŠ Šromotovo
Klub juda a účelové sebeobrany Hranice
Memoriál JUDr. Zdeňka Navrátila

Černotín
Drahotuše
Býškovice
Hranice
Skalička
Hranice
Všechovice
Hustopeče n/B
Hranice
Hranice

NOSITEL PROGRAMU:
PARTNEŘI PROGRAMU:

Nová šance pro nezaměstnané, přínos pro obce Mikroregionu Hranicko
Mikroregion Hranicko uspěl s další žádostí o dotační
prostředky. Díky již jednomu zrealizovanému projektu pro
dlouhodobě nezaměstnané „Pracovní týmy“, který se
realizoval v letech 2006-2008, se rozhodl pokračovat v této
činnosti a v srpnu 2011 podal žádost o dotaci do Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt
předpokládá vytvoření 20 pracovních míst pro
nezaměstnané z ohrožené cílové skupiny, kteří mají nad 50
let a jsou znevýhodnění na trhu práce. Účastníci získají
nejen tedy jistotu pracovního místa až na 19 měsíců, ale

budou se moci i vzdělávat, rekvalifikovat, získat motivační
poradenství. To vše jim pomůže z tíživé situace, účastníci si
znovu osvojí pracovní návyky, získají další pracovní
zkušenosti a zejména získají zpět ztracené sebevědomí,
které v dlouhodobé nezaměstnanosti obvykle ztratí. Pro
zapojené obce bude mít projekt také důležitý význam:
uklizené a udržované obce ve všech ročních obdobích, nižší
nezaměstnanost ve své obci.
Projekt by měl začít v červnu 2012.

Do obcí mikroregionu brzy přibudou kompostéry
I občané obcí Mikroregionu Hranicko si
v nejbližší době „sáhnou“ na dotace. Je
to sice jen obrazně, ale právě pro ně
bude mít největší přínos pořízení
kompostérů pro domácnosti. To je totiž
další ze společných projektů
mikroregionu, do kterého se zapojilo 9
obcí - Hustopeče n. B., Polom, Potštát,
Radíkov, Skalička, Střítež n.L., Ústí,
Všechovice, Zámrsky. Projekt byl
úspěšně podán v loňském roce, letos
jsme udělali výběrové řízení na
dodavatele kompostérů. Všechny
potřebné podklady byly odeslány k další

administraci na Státní fond životního
prostředí. Nyní čekáme na vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace – to je
další krok k úspěšnému čerpání dotace.
Poté proběhne pořízení kompostérů
a umístění do jednotlivých domácností.
Díky tomuto projektu bude pořízeno
675 ks kompostérů různých objemů
– 400 l, 700 l, a 900 l. Věříme, že
kompostování výrazně přispěje ke
snižování domovního odpadu na
vesnicích. O dalším postupu budou
občané v jednotlivých obcích
informováni.
Kompostéry pomáhají výrazně snížit
objem odpadu z domácností

www.regionhranicko.cz
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Výrobci, řemeslníci a zemědělci z Hranicka a Lipenska
se mohou pyšnit prvními certifikovanými výrobky
Novou značku, v níž se ukrývá stylizované písmeno M
i lomený oblouk brány, ponesou po prvním certifikačním
kole tyto produkty:

Mléčné výrobky, Farma Zdeňka, Poruba u Hustopeč n.B.

Skaličský med a svíčky z pravého včelího vosku,
Včelí farma Skalička

Košíkářské výrobky z pedigu, Ing. Marián Kolařík,
www.kosiky.cz

100% ovocná a zeleninová šťáva a křížalky,
Eduard Kozák, Sady Lučice – Bělotín

Med, Včelí království u zeleného úlu, Hranice

Potštátský chléb, Pekárna Potštát

Keramické výrobky, Keramická dílna Tučín

Brambory konzumní a sadbové, ZD Partutovice

Teplické pecáky a svatební koláčky, Teplická
pekárna - Libor Mrkva

» pokračování ze strany 1

mnoho dalších úspěchů v jejich práci.
Udělování značky se neomezuje jen na potraviny a přírodní
produkty, ale pomáhá propagovat i kvalitní řemeslné výrobky. Značení je především určeno pro nakupující přímo
v regionu a to, jak pro místní obyvatele, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce,
tak pro turisty, kteří nákupem značených výrobků poznávají
region a užívají si jeho atmosféru novým netradičním způsobem. Zákazník, má jistotu, že tento produkt splňuje kritéria
původu výrobku v daném regionu, kvalitu, ohled na životní
prostředí a jeho jedinečnost plyne ze vztahu k regionu
(např. tradice, místní suroviny, řemeslná práce, motiv
regionu nebo jiná výjimečná vlastnost).
Regionální značka pomáhá výrobcům v reklamě a propagaci
jejich produkce, s odbytem jejich produktů a v neposlední
řadě se zvýšením prestiže výrobků v tuzemsku i v zahraničí
prostřednictvím dobrého jména regionu. Značka také
posiluje sounáležitost místního obyvatelstva s regionem,
podněcuje zapojení obyvatel do dění a zprostředkovává
kontakty mezi výrobci a dalšími lokálními aktéry.
II. výzva k udílení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální
®
produkt bude vyhlášena na podzim tohoto roku. Další
informace k regionální značce MORAVSKÁ BRÁNA regio®
nální produkt naleznete na webových stránkách:
http://www.regionhranicko.cz/moravska-brana.

Všem oceněným byly certifikáty předány na slavnostním
aktu, který proběhl v rámci Farmářského trhu regionu
Hranicko 11. května na hranickém náměstí. Dorazila také
řada významných gratulantů, kteří popřáli značce a jejímu
provozu hodně štěstí a poté předali jednotlivá ocenění. Náš
dík tak za vyjádření podpory patří náměstku hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Pavlu
Horákovi, vedoucí okresní
pobočky Agentury pro zemědělství a venkov Ing. Simoně
Prečanové, starostce města
Hranic Ing. Radce Ondriášové, předsedovi Spolku pro
obnovu venkova ČR Mgr.
Eduardu Kavalovi, předsedovi
Mikroregionu Hranicko Ing.
Petru Pajdlovi, předsedovi
MAS Záhoří - Bečva Jaromíru
Dohnalovi a starostovi Týna
n.B. Josefu Vaculínovi. Všem
oceněným ještě jednou
gratulujeme a přejeme

Ocenění výrobci se nechali zvěčnit na společné fotografii

Dotace na míru
Agentura působí jako servisní organizace Mikroregionu Hranicko a poskytuje služby v oblasti
přípravy žádostí, realizace projektů financovaných z tuzemských a evropských dotačních programů. Nabízíme zkušenosti z přípravy, řízení a hodnocení projektů, koordinace rozvoje cestovního
ruchu, realizace propagačních kampaní, vytváření místních partnerství, zapojování veřejnosti do
přípravy projektů.

Naše služby zahrnují například:
• bezplatné konzultace a vstupní poradenství
• kompletní zpracování žádostí o dotace
• dotační management
• realizace zadávání veřejných zakázek
• monitoring dotačních zdrojů
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