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STŘEDNÍ HANÁ, o.p.s.

Strategický plán LEADER

1. Žadatel / předkladatel SPL
Přesný název místní akční skupiny:
Právní forma místní akční skupiny:

STŘEDNÍ HANÁ, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost

Statutární zástupce:
Sídlo:

Mgr. Radek Brázda, ředitel společnosti
Městský úřad Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
Olomoucký
Střední Morava

Kraj:
NUTS 2:

2. Základní údaje o území MAS
Rozloha v km2
141,05 km2
Počet obyvatel celkem
16088
Jedná se o údaj k 31.12.2009 – za poslední uzavřený kalendářní rok (dle údajů ČSÚ)

3. Zpracování SPL MAS
Způsob zpracování SPL MAS Střední Haná, využité metody, výchozí strategické dokumenty
Zapojení místních aktérů do zpracování SPL
Region Střední Haná má dobré zkušenosti s využíváním regionálních, národních i evropských programů
a politik regionálního rozvoje. Střední Haná je velmi aktivní ve využívání prostředků ze strukturálních
fondů EU, ať už se jednalo o předvstupní programy Phare, Sapard, tak zejména následné hlavní
programy pro rozvoj venkovských oblastí – OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství nebo
Společný regionální operační program.
MAS Střední Haná připravila první strategický plán LEADER již v průběhu roku 2006, v rámci
projektu „Podpora adaptace a trvale udržitelného rozvoje Mikroregionu Střední Haná“, který byl
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finančně podpořen z Operačního programu rozvoj venkova a multifunkční zemědělství,
podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (typu LEADER+), c) 2. skupina – Osvojování schopností“.
Již tato Strategie měla promyšlenou množinu opatření na podporu ekonomického a sociálního rozvoje
mikroregionu, realizovatelnou dostupnými finančními zdroji.
I na základě těchto zkušeností byla zahájena v průběhu roku 2007 příprava, resp. aktualizace nového
strategického plánu Leader místní akční skupiny Střední Haná pro období 2007 – 2013. Při realizaci byla
využita metoda Balanced Scorecard, která umožňuje využití propojení stanovených cílů strategie a
jejich následné vyhodnocení.
Byla sestavena strategické komise (v podstatě rozšířený programový výbor) ve složení zástupců obcí
a podnikatelů odpovědná za řízení, koordinaci a naplnění principů partnerství. Členové strategické
komise potom nominovali do jednotlivých pracovních skupin další členy, své zástupce. Pracovní
skupiny byly sestaveny pro čtyři základní a tři doplňující problémové oblasti a jmenovaní občané a
přizvaní odborníci dostali za úkol analyzovat, identifikovat a doporučovat ve formě opatření konkrétní
intervence. Zaměření pracovních skupiny – problémové oblasti:
Základní pracovní skupiny
1. Podnikání
2. Lidské zdroje
3. Cestovní ruch
4. Životní prostředí a technická infrastruktura
Doplňující pracovní skupiny
5. Děti a mládež
6. Zemědělství
6. Ženy
Podle tématického zaměření čtyř základních pracovních skupin jsou stejně členěny i kapitoly v analýze
území MAS a SWOT analýze.
Pracovní skupiny, jejichž složení bylo z řad občanů, zástupců podnikatelů jak v zemědělství, tak i dalších
místních odvětví, drobní podnikatelé, zástupci celé řady místních neziskových organizací, škol a také
z oblasti sociální služeb, ti všichni se scházeli na pravidelných schůzkách.
Problematika pracovních skupin je dále podrobněji rozvedena v kapitolách 9.1.Organizační struktura a
rozdělení odpovědností a částečně také 11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců.
Na základě těchto pracovních setkáních a z podnětů členů pracovních skupin byla vypracována SWOT
analýza, na kterou později navázali určené priority a aktivity strategického plánu.
Všechny náměty byly posuzovány strategickou komisí – programovým výborem, který si stanovoval vize
podpory a preferenční kritéria pro příjímání projektů.
Strategická komise na závěr všechny tyto informace sjednotila a připravila pro valnou hromadu MAS
Strategický plán Leader MAS Střední Haná ke schválení.
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Postup přípravy a schvalování Strategického plánu Leader pro období 2007 – 2013
Vypracování strategického plánu Leader
jednání a schůzky pracovních skupin (zástupci obcí, neziskového sektoru a odborníci
s podnikatelské sféry)
setkání programového výboru MAS
zapojení veřejnosti – zejména formou připomínkování prioritních opatření na webových
stránkách MAS Střední Haná
Schválení strategického plánu Leader
projednání a odsouhlasení v rámci programového výboru MAS
schválení valnou hromadou MAS
Tento přístup je možné považovat za maximálně demokratický a rovněž umožnil zapojení široké
veřejnosti.
Souběžně se strategickým plánem Leader byla stejným postupem připravena i „všeobecná“ rozvojová
Strategie – Studie rozvoje Regionu Střední Haná. Bližší informace a vazby k SPL jsou uvedeny
v relevantní kapitole 6.5. Integrovaná strategie území (celková strategie).

Realizace programu LEADER je v regionu Střední Haná naplňována formou partnerství, formou
spolupráce a dohody všech subjektů působících v regionu.
Jedna z forem spolupráce může spočívat například ve vytvoření databáze všech podnikatelských
subjektů z regionu a partnerských regionů na internetových stránkách, s uvedením kontaktů a druhu
činnosti, který daný subjekt poskytuje. Realizátoři projektů, ale i místní občané a firmy budou mít možnost
využívat těchto kapacit pro realizaci svých záměrů. Je potřeba docílit využití lidských a materiálních
kapacit z daného regionu.
Různé formy spolupráce se budou stále více realizovat, pokud dojde k řešení jednotlivých
projektů v rámci stanovených Fichí. Projekty nebudou realizovány jen jako samostatný celek, ale
za pomoci MAS, prezentací a dohod se stanou nedílnou součástí filozofie spolupráce, partnerství.
Metoda Leader přinese pro daný region rozšíření a zcela nový pohled na budoucnost regionu.
Dojde k využití místních kapacit, odborníků z daného regionu.
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4. Analýza území MAS
4.1. Hodnocení území
Region Střední Haná v současnosti zahrnuje území o ploše 141,05 km2 v rovinaté oblasti Hané
jižně od měst Olomouce, Přerova i Prostějova. V podstatě téměř kopíruje území aktivního
Mikroregionu Střední Haná (obce Ivaň, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice,
Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky, Uhřičice, Záříčí a města Kojetín a Tovačov).
Všechny obce regionu (s výjimkou Záříčí) jsou součástí správního obvodu obce III. stupně Přerov.
Region spadá pod NUTS II Střední Morava.
Území regionu Střední Haná je oblastí tradiční Hané se specifickými kulturními zvyklostmi a
nářečím. Jsou zde udržovány staré lidové obyčeje a pořádány tradiční společenské akce.
Jak vyplývá z celé této a následující kapitoly, region Střední Haná, který je v působnosti MAS, je
jednotným územím z hlediska sociálního, ekonomického, geomorfologického, environmentálního
a kulturního (tradice Hané).
Přestože lze najít řadu komparativních výhod regionu, je třeba se zabývat zejména základními jednotícími
problémy a příležitostmi. Jsou to především: území s vyšším podílem zemědělské prvovýroby na
bonitních půdách, region s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, současně cenná oblast z hlediska
lidové kultury (folklorních tradic, architektury atd.), nabízející se příležitosti a atraktivity pro rozvoj
cestovního ruchu a dobrá dopravní dostupnost.

4.2. Zdroje území pro realizaci SPL (jaké možnosti dané území má nebo jaké je
možné generovat)
Obyvatelé
MAS Střední Haná tvoří třináct obcí a žije zde 16 tisíc obyvatel (k 31.12.2009 činil počet obyvatel
přesně16071). Spádovými městy jsou Kojetín a Tovačov, v ostatních obcích (s výjimkou Troubek) již žije
méně než 1 tisíc obyvatel.
Počet obyvatel v obcích samozřejmě ovlivňuje například rozsah poskytovaných služeb, počet
podnikatelských subjektů a pracovních příležitostí, přesto je možné konstatovat, že jednotlivé obce řeší
podobné problémy a jedná se o vyvážený region.
Věková struktura obyvatel žijících na území regionu je znázorněna v následující tabulce. Hodnocení čísel
ve srovnání s ostatními regiony Olomouckého kraje vypovídá o obvyklém zastoupení obyvatel v kategorii
15-60 let. Naopak nízký je počet obyvatel v kategorii 0-14 let. 14,78 % za region je negativní údaj. Tyto
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skutečnosti je možné vysvětlit i tím, že města vesměs bývají „mladší“ než vesnice a rovněž snižování
porodnosti vede k přesunu (stárnutí) obyvatel z kategorie do 15-ti let do kategorie produktivního a
poproduktivního věku.
Všechny obce regionu zaznamenávají (výrazně) více obyvatel v důchodovém věku než ve věku do 15-ti
let. Rovněž 16,38% obyvatel nad 65 let je vysoké číslo.
Interpretace je zřejmá – stárnutí populace a pravděpodobně rovněž odchod mladých lidí z důvodů nižších
životních perspektiv. Tento fakt je nejzřetelnější u menších obcí.
Počet obyvatel obcí MAS Střední Haná k 31.12.2010 a jejich věková struktura

Obec

Obyvatel

0 – 14 let + %

15 – 64 let + %

65 a více let + %

Ivaň
Kojetín
Křenovice
Lobodice
Měrovice n.H.
Obědkovice
Oplocany
Polkovice
Stříbrnice
Tovačov
Troubky
Uhřičice
Záříčí

503
6439
422
707
671
271
314
533
249
2536
2078
608
757

81
974
52
95
115
54
39
90
40
346
285
96
92

16,1
15,1
12,3
13,4
17,1
19,9
12,4
16,9
16,1
13,6
13,7
15,8
12,2

354
4482
306
498
461
178
213
355
159
1712
1423
405
530

70,4
69,6
72,5
70,4
68,7
65,7
67,8
66,6
63,9
67,5
68,5
66,6
70,0

68
983
64
114
95
39
62
88
50
478
370
107
135

13,5
15,3
15,2
16,2
14,2
14,4
19,8
16,5
20,0
18,9
17,8
17,6
17,8

MAS Střední
Haná

16088

2359

14,7

11076

68,9

2653

16,4

Zdroj: Český statistický úřad

Doprava, technická infrastruktura
Dopravní dostupnost regionu Střední Haná je na relativně dobré úrovni, s předpokladem dalšího
zlepšení.
Silniční spojení:
Vnější dopravní napojení regionu Střední Haná je s ohledem na jeho vnitrozemskou polohu na poměrně
dobré úrovni a výhledově se dále zlepší protažením, úplným dobudováním dálnice D1.
Napojením na dálnici D1 v Kojetíně je zabezpečeno dopravní spojení s Brnem a další pokračování na
Prahu (dálnice D1) nebo i Bratislavu (dálnice D2) a Vídeň. Dálnice D1 povede v horizontu cca 6-ti let až
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ke Zlínu. V období 2008 - 2009 byl dokončen úsek Mořice – Kojetín – Kroměříž. Pokračování Kroměříž –
Hulín následuje s termínem výstavby v průběhu roku 2010 - 2011. Další etapou by potom mělo být
vybudování úseku dálnice D1 na trase Hulín – Přerov – Lipník nad Bečvou a napojení a dobudování
rychlostní silnice R49 k hranicím se Slovenskou republikou ve směru na Púchov a napojení a dobudování
rychlostní silnice R55 ve směru na Otrokovice – Zlín.
Dalšími stávajícími silničními komunikacemi, které se protínají v regionu Střední Haná jsou silnice I/47
Vyškov – Kojetín – Přerov – Hranice a silnice II/367 Prostějov – Kojetín – Kroměříž – Tlumačov. I
prostřednictvím těchto silnic je zajištěno napojení na hlavní dopravní tahy.
Železniční spojení:
Železniční spojení regionu je rovněž na dobré úrovni. Nedaleká města Olomouc a Přerov jsou tradičními
nadregionálními železničními uzly, propojujícími trasy směrem na Prahu, Brno, Břeclav i na Ostravu.
Vede zde jedna z klíčových tratí v České republice – elektrifikovaná dvoukolejná železniční trať Praha –
Olomouc – Přerov – Bohumín, která je součástí II. tranzitního rychlostního koridoru na síti českých drah a
na které probíhá modernizace, budují se rychlostní koridory. Obdobným způsobem je modernizována i
další významná trať z Přerova směrem na Břeclav a dále Vídeň.
Region leží na regionálně významné trati č. 300 spojující Přerov s Brnem. Další využitelné tratě jsou:
270 Praha – Česká Třebová – Olomouc – Přerov – Bohumín
330 Přerov – Otrokovice – Břeclav
303 Kojetín – Kroměříž – Hulín – Valašské Meziříčí
301 Olomouc – Nezamyslice – Brno
Technická infrastruktura
Stav technické infrastruktury je obecně u všech obcí regionu Střední Haná na uspokojivé úrovni,
problematika je z větší části vyřešena, resp. aktuálně prioritně řešena. V případě plynofikací lze
konstatovat, že až na výjimky jsou napojeni všichni obyvatelé. Problematika zásobování vodou je rovněž
vesměs vyřešena, stav vodovodů i vodních zdrojů pitné vody je hodnocen jako dobrý.
Problémovější se zdá být situace v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod. Většina obcí má
pouze povrchovou kanalizaci a problematiku průběžně řeší. Více z uváděných záměrů obcí na nejbližší
roky se týká právě dokončení kanalizací a ČOV, vše je závislé na zajištění finančních zdrojů.
V případě nakládání s odpady jsou dominantními firmami v regionu SITA Moravia a.s. a Van
Gansewinkel, a.s.

Podnikání, hospodářská charakteristika
Struktura hospodářství regionu Střední Haná je dána historickým vývojem i zdejšími přírodními
podmínkami. Pro region je typické zastoupení poměrně většího počtu podnikatelských subjektů, jedná se
zejména o podniky řazené do kategorie malé a střední. Ve spádových centrech – městech Kojetín,
Chropyně a Tovačov působí několik regionálně významných firem, které patří mezi rozhodující místní
zaměstnavatele.
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Okres Přerov je řazen mezi strukturálně postižené regiony, míra nezaměstnanosti zde dlouhodobě
převyšuje celorepublikový průměr. Rovněž vývoj na trhu práce v regionu Střední Haná v posledních 10-ti
letech je možné hodnotit jako negativní. Názorným může být pohled na město Kojetín – postupný útlum
zemědělské výroby (družstvo zaměstnávalo 1.200 pracovníků, dnes již jen 150), rozpad podniku Ingstav
Brno, závod Kojetín (o práci přišlo asi 450 zaměstnanců) a ukončení výroby ve Vítkovických železárnách
(250 zaměstnanců) nebylo dostatečně nahrazováno rozvojem nových podnikatelských subjektů a
výsledkem je dnešní nadprůměrná míra nezaměstnanosti. V roce 2008 také ukončila výrobu cukru a
cukerných produktů v Kojetíně firma EASTERN SUGAR ČR, a.s. (o práci přišlo asi ? zaměstnanců).
Zaměření místních firem (viz. následující tabulka) je zejména na zpracovatelský průmysl a zemědělskou
prvovýrobu. Většinou se jedná o méně technologicky náročné odvětví. V zemědělství převažuje rostlinná
výroba – pěstování obilovin a řepky, což je dáno místními podmínkami a přednostmi. V živočišné výrobě
potom chov skotu a prasat.
Oblast služeb, nevýrobní sféra, obchody jsou v regionu zastoupeny na poměrně nižší úrovni, která ovšem
ve většině případů odpovídá místním podmínkám a požadavkům.
Přehled významnějších podnikatelských subjektů v regionu Střední Haná
Firma
Zaměření činnosti
Obec
Truhlářství,
výroba
nábytku
Hanák nábytek, a.s.
Kojetín
Mlynářství
Mlýn Kojetín, spol. s r.o.
Kojetín
Čalounické
práce
HG STYLE s.r.o.
Kojetín
Výroba a úprava kvasného lihu, bioetanolová Kojetín
MORAVSKÝ LIHOVAR, a.s.
KOVO TOPIČ, a.s.
BALMAT s.r.o.
RESTA DAKON s.r.o.
Energo IPT, a.s.
Skanska Prefa a.s.
TOPOS spol. s r.o.
Českomoravské štěrkovny, a.s.
Propal, spol. s r.o.
PARAMAT CZ s.r.o.
BETONIKA spol. s r.o.

jednotka na výrobu bezvodého lihu
Kovovýroba
Velkoobchod s barvami
Nakládání se stavebními odpady, recyklace
Kovovýroba
Stavebnictví
Výroba strojů, staveb.hmot, kovoobrábění
Těžba štěrků, písků
Stavebnictví, zámečnictví, opravy strojů
Truhlářství, zámečnictví, zemní práce
Výroba stavebních hmot, stavebních výrobků

Kojetín
Kojetín
Kojetín
Měrovice n.Hané
Tovačov
Tovačov
Tovačov
Křenovice
Troubky
Lobodice

Zdroj: CD-ROM Albertina data, s.r.o.

Zemědělské podnikatelské subjekty působící v regionu
0bec
SUBJEKTY
Ivaň
Svačina Zbyněk
Kojetín
Agro-družstvo MORAVA,AGROPOS s.r.o.,Gardavský Ladislav, Glacner Antonín,
Konšel Lubomír, Koutek Vratislav, Krybus Čeněk, Krybus Vojtěch, Krybus Jan,
Kyas Zdeněk, Minařík Jaroslav, Minařík Jiří, Polášek Pavel, Uher František, Vrana
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Lobodice
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Tovačov
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Zdeněk, Jureň František
Černá Lenka, Černý Libor, Hrušák Pavel, Taufer Jaroslav
Řezníček Jan, Vybíralík Vojtěch
Hlavinka Jaroslav, Olšanský Jiří, Otáhal Bartoloměj, Pospíšil Zdeněk, Ptáček
Vratislav, Šebesta Libor, Šebesta Milan
?
Hrachovinová Eva
Havelka Miloslav, Hlavinka Josef
Coufalík Luděk, Steiner Zdeněk
Soukromá rolnická společnost AGRO, spol. s r.o. se sídlem v Tovačově, Venclík
Jan
Troubecká hospodářská a.s., Berčík Stanislav, Gregovský František, Mišáková
Alena, Smolka Zbyněk, ZELTR AGRO s.r.o., ZELTR spol. s r.o.
Droběna Josef, Hrabal Antonín, Hrabal Jaroslav, Lukáš Josef, Soušek Bohumír,
Tichý Vítězslav, UNIAGRO Tichý s.r.o., Vavrouch Vladimír, Vrana Jaroslav,
Vymazal Alois

Záříčí

Přehled využití jednotlivých ploch v regionu Střední Haná nabízí obvyklý a očekávaný pohled.
U „hanáckého“ regionu jednoznačně převažuje zemědělská půda.
O podmínkách pro intenzívní zemědělskou prvovýrobu vypovídá další porovnání – výrazná převaha orné
půdy nad trvalými travními porosty.
Využití ploch (v ha) v regionu Střední Haná
Ivaň
Kojetín
Křenovice
Celková výměra
731
3.107
904
Lesní půda
1
357
211
Louky
3
145
52
Orná půda
661
2.072
561
Ostatní plochy
34
295
38
Vodní plochy
4
71
6
Zahrady
16
82
23
Zastav.plochy
11
77
11

Celková výměra

Lesní půda
Louky
Orná půda

Oplocany
545
1
1
482

Lobodice
719
150
14
437
55
33
13
17

Polkovice Stříbrnice
705
227
3
0
2
3
623
194

Měrovice
790
2
3
688
42
25
19
11

Tovačov Troubky
2.276
2.113
146
729
43
46
1.148
1.071

Obědkovice
259
1
1
229
12
0
8
6
Uhřičice Záříčí
925
806
119
163
6
46
675
514
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Ostatní plochy
Vodní plochy
Zahrady
Zastav.plochy

STŘEDNÍ HANÁ, o.p.s.

30
8
14
10

39
8
20
11

13
4
8
4

533
326
38
36

145
35
43
44

50
31
28
13

36
13
21
13

Zdroj: Český statistický úřad

Následující tabulka nabízí další úhel pohledu na region. Zejména města jsou schopna generovat pracovní
příležitosti a tedy za prací musí vyjíždět menší procento obyvatel. Menší obce a podnikatelé již nevytváří
tolik pracovních příležitostí pro místní obyvatele a většina potom musí za prací denně vyjíždět. Hlavním
cílem jsou města Chropyně, Kojetín a dále pak i Přerov, Prostějov nebo Kroměříž.
Přehled pracovních příležitostí v regionu k 1.3.2001 SLBD
Obec
Ekonomicky aktivní
Vyjíždí za prací denně
mimo obec
Ivaň
245
141
Kojetín
3.312
1.138
Křenovice
223
125
Lobodice
345
139
Měrovice n. Hanou
360
152
Obědkovice
113
73
Oplocany
161
84
Polkovice
214
107
Stříbrnice
112
72
Tovačov
1.283
522
Troubky
964
539
Uhřičice
305
195
Záříčí
329
194

% vyjíždějících
58 %
34 %
56 %
40 %
42 %
65 %
52 %
50 %
64 %
41 %
56 %
64 %
59 %

Zdroj: Český statistický úřad

Analýza trhu práce
Hodnotící komentář
Míra nezaměstnanosti v regionu Střední Haná dlouhodobě a zřetelně převyšuje průměr Olomouckého
kraje i jednotlivých dotčených okresů a je vnímána jako jeden z vážných problémů.
Zejména v některých obcích tato míra dosahuje kritické hranice 20,0 %. Souvisejícím problémem je i
menší počet nově vytvářených pracovních příležitostí v obcích.
V obcích regionu Střední Haná bylo ke konci května 2010 evidováno úřadem práce 1149 žadatelů o
práci, což odpovídá míře nezaměstnanosti asi 14,75 %.
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Míra nezaměstnanosti v regionu Střední Haná k 31.5.2010
Ekonomicky Nezaměstnaní
Míra
Aktivní
k 31.5.2010
Ivaň
245
27
11,0
Kojetín
3312
513
15,5
Křenovice
223
24
10,8
Lobodice
345
65
18,8
Měrovice n. H.
360
93
25,8
Obědkovice
113
14
12,4
Oplocany
161
30
18,6
Polkovice
214
40
18,7
Stříbrnice
112
9
8,0
Tovačov
1283
135
10,5
Troubky
964
100
10,4
Uhřičice
305
48
15,7
Záříčí
329
51
15,5
STŘEDNÍ HANÁ
7966
1149
14,75 %

STŘEDNÍ HANÁ, o.p.s.

Nezaměstnaní
15
288
10
23
83
9
18
19
5
62
48
25
24
629

Míra
k 30.9.2008
6,1
8,7
4,5
6,7
23,0
8,0
11,2
8,9
4,5
4,8
5,0
8,2
7,3
8,22 %

Zdroj: Portál MPSV

Občanská vybavenost
Zdravotnictví a sociální péče
Zdravotní péče je v obcích regionu Střední Haná na úrovni odpovídající potřebám místních obyvatel a
hlavně možnostem obcí. Zdravotní střediska, resp. ordinace fungují ve spádových městech, zdravotní
péče je poskytována ambulantně, a v podstatě ve všech hlavních specializacích. Další, vyšší úroveň
zdravotní péče vyhledávají místní občané v okresních nemocnicích (Přerov, Prostějov, Kroměříž),
případně v Olomouci, kde se nacházejí i lůžková zařízení.

Školství
V regionu Střední Haná je, zejména s ohledem na klesající počet dětí, relativně odpovídající počet
mateřských i základních škol. Centry jsou opět města Kojetín, Tovačov. Region nabízí i příležitosti získání
středoškolského vzdělání.
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Kultura a sport
Kultura a sport patří mezi významné, hlavní volnočasové aktivity místních obyvatel. Nabídka, zázemí pro
kulturní vyžití a sport je celkově v regionu Střední Haná na relativně široké úrovni.
Technický stav (stavební, vybavenost zařízení) jednotlivých zařízení je různý, řada z nich vyžaduje
rekonstrukci nebo modernizaci.

Neziskové organizace, spolky a zájmová sdružení v obcích regionu Střední Haná
0bec
SUBJEKTY
Ivaň
SDH, TJ Sokol Ivaň, Český svaz zahrádkářů, Myslivecké sdružení Ivaň
Kojetín
TJ Slavoj Kojetín, Sokol Kojetín, Městské kulturní středisko, TO kanoistika Kojetín
Křenovice
TJ Sokol Křenovice, SDH, Myslivecká společnost Háj
Lobodice
SDH
Měrovice n. H.
SDH, Myslivecké sdružení, TJ Haná Měrovice
Obědkovice
SDH, TJ Sokol Obědkovice
Oplocany
SDH
Polkovice
SDH, TJ Sokol Oplocany
Stříbrnice
Sokol Stříbrnice, SDH
Tovačov
TJ Sokol Tovačov , SDH, Svaz včelařů, Český svaz – chovatelů, rybářů,
Kynologický svaz při AVZO
Troubky
Folklorní soubor Hanák Troubky, Občanská beseda Troubky, TJ Sokol Troubky,
SDH, Klub leteckých modelářů, Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů,
Myslivecké sdružení Mezivodí, Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky
Uhřičice
TJ Sokol, SDH, Myslivecké sdružení
Záříčí
SDH, Sportovní klub Haná, Myslivecké sdružení

Cestovní ruch
Region Střední Haná má z pohledu cestovního ruchu poměrně specifické postavení. Má svým
návštěvníkům co nabídnout, mezi pozitivní skutečnosti a přednosti patří například celá řada kulturních
památek, přírodních zajímavostí, ale i klimatické podmínky vhodné pro celoroční rekreaci, lesy, pořádané
společenské a kulturní akce nebo rozšiřující se síť cyklostezek. Na druhé straně region nepatří mezi
standardní turistické destinace.
Současnou cílovou skupinou z níž se mohou rekrutovat turisté a další návštěvníci jsou zejména lidé
z Olomouckého kraje, okolních krajů (Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského), kteří hledají
příležitosti k aktivnímu trávení volného času. Významnou skupinou hostů se mohou stát i turisté
z Německa, Nizozemí nebo Polska, region Střední Haná má do budoucna výrazný potenciál.
Vedle existence kulturního a přírodního potenciálu je nutné mít vybudovanou síť služeb, která
návštěvníkům umožní příjemnější i delší pobyt. Jde zejména o stravovací a ubytovací zařízení,
volnočasový program – příležitosti pro sportovní, společenské a kulturní vyžití. Přestože i v tomto směru
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se situace ve městě Kojetín i v regionu neustále zlepšuje, jednoznačnou skutečností zůstává, že zde
chybí vhodné ubytovací kapacity.
Přednosti regionu Střední Haná z pohledu cestovního ruchu stojí na několika základních pilířích.
Jedná se zejména o nabídku:
 A. Cykloturistika – značené cyklotrasy a cyklostezky
 B. Přírodní a kulturní památky, turisticky atraktivní místa
 C. Podmínky pro kulturní, společenské a volnočasové aktivity, doprovodný program
A. Cykloturistika – značené cyklotrasy a cyklostezky
Regionem prochází Moravská stezka, která spojuje Jeseníky a Jižní Moravu. U Lobodic se na tuto stezku
napojuje cyklostezka Bečva, přivádějící cykloturisty z oblasti severovýchodní Moravy. Severně od
Kojetína, u Lobodic, zároveň odbočuje z Moravské stezky místní cyklotrasa č. 5040, která prochází
katastrem Kojetína směrem na Němčice nad Hanou, Prostějov a Plumlov. Mikroregion je protkán
poměrně frekventovanými, nenáročnými cyklostezkami.
Přes region Střední Haná vedou následující značené cyklotrasy a cyklostezky
5040 Němčice nad Hanou – Kojetín – Lobodice
47
Olomouc – Tovačov – Chropyně – Kroměříž
5013 Prostějov – Němčice nad Hanou – Zdounky
B. Přírodní a kulturní památky, turisticky atraktivní místa
V regionu Střední Haná se jedná o:
 Areál koupaliště v Kojetíně, atrakce minigolf a občerstvení
 Sjíždění řeky Moravy
 Zámek v Chropyni
 Zámek v Tovačově
Původně gotický hrad ze 14. století s renesančním portálem z roku 1492, renesančně
upravován v 16. století a znovu koncem 17. století, novorenesanční křídlo z roku 1890. Jeho
tzv. Spanilá věž je dominantou kraje.
 Židovské muzeum v Tovačově
 Tovačov – Městská památková zóna, kostel sv. Václava, mohyla
 Kojetín – židovský hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
 Koupání na Tovačovských jezerech
 Polkovice – středisko agroturistiky
Region může využít i svou polohu uprostřed cesty mezi dvěma z nejvýznamnějších turistických center na
Moravě – městy Olomouc a Kroměříž.
C. Podmínky pro kulturní, společenské a volnočasové aktivity, doprovodný program
 Regionálně významné akce Kojetínské hanácké hody
 Kojetínské hudební léto – týdenní akce
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Přehlídka amatérských divadelních souborů v Kojetíně – v březnu 2010 proběhl 18. ročník
soutěže, kterého se zúčastnilo 6 nesoutěžních souborů a 9 soutěžních souborů se svými
představeními
 Hanácké slavnosti Chropyně
 Hanácký divadelní máj v Němčicích nad Hanou
 Hanácké slavnosti v Němčicích nad Hanou
a více dalších akcí místního i regionálního významu



Region se může stát cílem krátkodobých návštěv (do čtyř dnů) a bude jednoznačně orientován
především na městskou (kulturně – poznávací) turistiku a turistiku sportovní, rekreační.
Cílovou skupiny jsou tedy jednak lidé z regionu, hledající příležitosti k aktivnímu trávení volného času a
rovněž turisté z celé ČR, případně i zahraničí využívající turistické programy kraje – aktivní dovolená,
dovolená na kole, památky Střední Moravy apod.
Významným, v současnosti připravovaným záměrem, s nadregionální dosahem je projekt
Rekreačního využití Tovačovských jezer. Projekt řeší možnost koupání, aktivního odpočinku se
sportovním a kulturním vyžitím a v horizontu několika let by u Tovačova měl vzniknou komplex zahrnující
centrum vodních sportů (tobogan, skokanská věž, plovoucí ostrov, pontonový most s molem), amfiteátr,
pěší i cyklistické stezky volnou přírodou, sportovní centrum a další stavby.
Jedná se o projekt s předpokládanými náklady přesahujícími 100 mil. Kč.
Stávající počet turistů, hostů a návštěvníků v regionu:
 Kojetínské hanácké hody – pravidelně se účastní cca 1.500 návštěvníků
 Kojetínské hudební léto – průměrná denní účast cca 200 posluchačů, za týden až 1.500 hostů
 Přehlídka amatérských divadelních souborů – denně se účastní asi 500 diváků
 Areál koupaliště v Kojetíně – v sezóně je denní návštěvnost asi 700 (víkendy až 1.000) plavců
 Zámek Chropyně – 7-8 tis. návštěvníků ročně
 Zámek Tovačov – každoročně jej navštíví více než 20 tis. turistů
(2001 – 18 tis. návštěvníků, 2002 – 23 tis. návštěvníků, 2003 – 21,5 tis. návštěvníků)

Přírodní a kulturní památky, turistické zajímavosti
Obec
Turistické zajímavosti, přírodní, kulturní památky
Kojetín

Židovský hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mariánský sloup, pořádané kulturní a
společenské akce
Značené cyklotrasy a cyklostezky, Loděnice u soutoku Moravy a Mlýnského náhonu. V
areálu jsou šatny, sociální zařízení a úschovna lodí, Bikrosový areál – terénně upravená
dráha, Areál koupaliště, 50m bazén, rekreační bazén, brouzdaliště, hřiště na plážový
volejbal, sociální zázemí a občerstvení. Bazény jsou vybaveny tobogánem, skluzavkami a
dalšími atrakcemi, Bowling city, zařízení nabízející možnosti hrát bowling, squash, billiard,
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šipky apod.
Křižovatka cyklotrasy, přírodní rezervace Zástudánčí, hanácký žudr, záměr rekreace u
Lobodice
Skašovských jezer, sportovní rybolov
Kostel sv. Bartoloměje, obec je napojena na cyklotrasy
Měrovice n. H.
V okolí obce, cyklotrasy, agroturistika
Polkovice
Zámek Tovačov – původně gotický hrad ze 14. století s renesančním portálem z roku
Tovačov
1492, renesančně upravován v 16. století a znovu koncem 17. století, novorenesanční
křídlo z roku 1890. Jeho tzv. Spanilá věž je dominantou kraje.
Židovské muzeum, Městská památková zóna, kostel sv. Václava, mohyla, Hradecký rybník,
Skašovská jezera, městem prochází významná cyklistická trasa – č. 47 Moravská stezka
Nedaleko obce soutok řeky Bečvy s Moravou, přírodní rezervace Zástudánčí, pomník
Troubky
padlých amerických letců na místním hřbitově, pomník obětí povodní z roku 1997, kostel
svaté Markéty
Socha sv. Floriána z r. 1742, busta J. A. Komenského od Jaroslava Úprky 1905,
Uhřičice
shybka/syfon – křížení dvou řek podtokem
Přírodní vodní nádrž Pískáč, Moravská cyklostezka č. 47 procházejícím povodím Moravy,
Záříčí
kaple sv. Floriána, socha sv. Františka, Boží muka, 3 kříže – nejstarší z roku 1746, pomník
padlým a HAM – památník povodním, místní hřbitov
Zdroj: Dotazníky od obcí

Turistická infrastruktura v Regionu Střední Haná
Obec
TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA
Pivovarský hotel nabízí ubytování ve 21 klasických hotelových pokojích a v 4 větších
apartmánech, celková kapacita hotelu je 56 lůžek, sál s kapacitou 60 míst, restaurace a
informační centrum.
2 penziony.
Stravování – širší spektrum restauračních zařízení různé úrovně
Možnosti ubytování nejsou, stravování – Pohostinství u Jarmily, Snack bar
Křenovice
4 restaurace, možnosti ubytování nejsou
Lobodice
Možnost ubytování není, do budoucna možné využití Hotelu U tří králů (nutná rekonstrukce
Tovačov
II. patra). Stravování – Hotel U tří králů, restaurace Klárka, Esko bar, pohostinství Na
Růžku
Obec vlastní ubytovnu (cca 50 lůžek), stravování v jídelně společnosti Troubecká
Troubky
hospodářská a.s., případně ve školní jídelně a ve 2 místních restauracích
Penzion U Kryštofa
Záříčí
Zdroj: Dotazníky od obcí

Kojetín
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Přehled o potencionálních projektech
Výběr ze zásobníku projektů MAS Střední Haná
Sekretariát MAS vede svůj vlastní zásobník projektů, který je průběžně aktualizován. V zásobníku je
přehled všech námětů projektů v území MAS, a to v nejrůznějším stádiu rozpracovanosti. Jsou zde jak
pouhé náměty, tak i projekty které jsou již kompletně projekčně připraveny a nachystány v případě
získání finanční podpory bezprostředně k realizaci.
Zásobník projektů obsahuje jak projekty členů o.p.s. (členských obcí, NNO a spolků, jednotlivců,
podnikatelů), tak i nečlenů o.p.s. působících na území MAS.
V následujícím přehledu je uveden pouze výběr ze zásobníku projektů MAS, který ovšem jasně
dokumentuje shodu se zvolenými Fichemi. V případě potřeby je možno seznámit se s kompletním
zásobníkem na pracovišti sekretariátu MAS.
VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU – DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Okruh 1
Technická a dopravní infrastruktura
Vybudování kanalizace a ČOV, 10 mil. Kč, Obec Stříbrnice
Vybudování kanalizace a ČOV, 8 mil. Kč, Obec Ivaň
Ulice Podvalí, přístupová komunikace k židovskému hřbitovu, 8 mil. Kč, Město Tovačov
Komunikace k národní kulturní památce židovská synagoga, 4 mil. Kč, Město Kojetín
Komunikace k průmyslové zóně, 10 mil. Kč, Město Kojetín
Cyklostezky úsek Kojetín – Uhřičice, 3,5 mil. Kč, Město Kojetín
Cyklostezky úsek Záříčí – Chropyně, 4 mil. Kč, Obec Záříčí
Cyklotrasa Němčicko – Střední Haná, 10 mil. Kč, Kojetín
Multifunkční datová informační a komunikační síť, 14 mil. Kč, Obec Troubky – zrušit (realizováno jako
projekt společnosti KTV Přerov a.s. za finanční spoluúčasti Obce Troubky a obyvatel obce)
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Troubky“ (dle schválené „Koncepce obnovy a modernizace
sítě místních komunikací…“), 15 mil. Kč, Obec Troubky
Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů, 20 mil. Kč, Obec Troubky
Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů, 20 mil. Kč, Město Tovačov
Rekonstrukce centra obce, 3,5 mil. Kč, Obec Oplocany
Bezpečnostní prvky pro silniční provoz, 0,2 mil. Kč, Region Střední Haná

Okruh 2
Životní prostředí
Výsadba zeleně v obcích mikroregionu, 0,400 mil. Kč, region Střední Haná
Pořízení techniky pro údržbu obecní zeleně, 1 mil. Kč, více obcí
Oprava kaple na hřbitově, kapličky, 0,8 mil. Kč, Obec Stříbrnice
Generální oprava pomníků a prvků sakrální architektury, 0,6 mil. Kč, Obec Uhřičice
Vybudování lesoparku, 1,6 mil. Kč, Obec Ivaň
Naučná stezka, vybudování biokoridoru, 0,75 mil. Kč, Obec Měrovice nad Hanou

Strana 15 (celkem 50)

Strategický plán LEADER

STŘEDNÍ HANÁ, o.p.s.

Umožnění výstavby obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaické elektrárny – Kojetín, Tovačov, Troubky
Okruh 3
Podmínky pro volný čas
Oprava Sokolovny, 5 mil. Kč, Obec Obědkovice
Další rozšiřování sportovního areálu TJ Sokol Kojetín, 4,5 mil. Kč, TJ Sokol Kojetín
Přístavba kulturního sálu, 2,5 mil. Kč, Obec Uhřičice
Výstavba sportovního a kulturního, víceúčelového zařízení, 2,8 mil. Kč, Obec Obědkovice
Rekonstrukce šaten fotbalového hřiště, 0,8 mil. Kč, Obec Záříčí
Sportovní areál Na Dolách, 6 mil. Kč, Obec Troubky
Kulturně společenský areál v Troubkách, 10 mil. Kč, Obec Troubky
Vybudování víceúčelového hřiště v areálu koupaliště, 1,4 mil. Kč, Obec Stříbrnice
Rozšíření a dobudování sportovního areálu, 1,8 mil. Kč, Obec Záříčí
Svědkové minulosti na Střední Hané – evidence a návrh na obnovu a opravy sakrálních památek na
území MAS
Vybudování regionální vodácké základny – 10 mil. Kč, Kojetín

Okruh 4
Cestovní ruch
Cykloturistika v Region Střední Haná, 30 mil. Kč, Svazek obcí Mikroregion Střední Haná
Agroturistika, pokračování budování agropenzionu, 5 mil. Kč, Ing. Hlavinka Josef, SHR
Tovačovská jezera, 60 mil. Kč, Město Tovačov
Rozvoj služeb Pivovarského hotelu v Kojetíně, IC, 6 mil. Kč, Město Kojetín
Jízdárna v Troubkách, 5 mil. Kč, společný záměr projektu Jezdeckého oddílu TJ Sokol Troubky a Obce
Troubky
Oprava Tovačovského zámku, postupné opravy zámku, zámeckého parku s cílem vytvořit kulturní a
společenské centrum v objektu z 15. století, Město Tovačov

Okruh 5
Vzdělávání, sociální oblast, obecní majetek
Oprava budovy Obecního úřadu, 3 mil. Kč, Obec Obědkovice
Rekonstrukce MŠ a budov Základní školy, 9,5 mil. Kč, Město Tovačov
Rekonstrukce požární zbrojnice, 1,5 mil. Kč, Obec Polkovice
Adaptace areálu vojenských kasáren, 5 mil. Kč, Obec Záříčí
Oprava budovy kulturního domu a mateřské školky, 3 mil. Kč, Obec Křenovice
Areál školy v Troubkách – otevřené komunitní centrum obce, 10 mil. Kč, obec Troubky
Okruh 6
Projekty podnikatelských subjektů
Obnova strojového parku, zemědělská technika, 15 mil. Kč, AGRO s.r.o. Tovačov
Kejdové hospodářství, 7 mil. Kč, Soukromá rolnická spol. AGRO s.r.o. Tovačov
Pořízení zemědělské techniky, 1,9 mil. Kč, Ing. Hlavinka Josef, SHR
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Stavební úpravy výrobního objektu, technologie, 5,5 mil. Kč, HG STYLE s.r.o. Kojetín
Investice do zemědělské techniky, 1,9 mil. Kč, Troubecká zemědělská a.s.
Výstavba bioplynové stanice, 15 mil. Kč, Troubecká hospodářská a.s.
Výstavba fotovoltaické elektrárny v Troubkách, 15 mil. Kč, Sluneční energie s.r.o.
Agroturistická základna Polkovice, 15 mil. Kč, Polkovice

5. SWOT analýza
5.1. Vymezení SWOT analýzy
SWOT analýza komplexně hodnotí stav v Regionu Střední Haná, přičemž respektuje údaje (vychází
z nich) a data získané v rámci předchozí kapitoly – analýzy území.

Silné stránky
 úroveň technické infrastruktury na relativně vysoké úrovni – zásobování vodou a plynofikace
 velmi dobrá dopravní obslužnost, adekvátní propojení obcí s vazbou na regionální centra
 velmi výhodná strategická poloha v těsné blízkosti dálnice D1, napojení regionu na hlavní
dopravní tepny
 hustá síť místních komunikací
 bezproblémová situace s nakládáním s odpady
 postupně vyčleňované zóny pro podnikatelské aktivity, nízká cena pozemků pro podnikání
 vhodné podmínky pro tradiční zemědělskou produkci, kvalita půdy, vysoká produkční schopnost
 momentálně dostačující, nově rozšiřované, resp. rekonstruované vzdělávací kapacity, dobrá
kulturní i sportovní výchova dětí a mládeže
 stabilizovaná a dostačující síť lékařské ambulantní péče
 zlepšující se životní prostředí, atraktivní přírodní lokality
 prostor pro rozvoj příměstské turistiky
 geografická poloha regionu (dosažitelnost regionu v rámci denní návštěvnosti)
 existence značených turistických pěších i cyklo cest, řada drobných kulturních památek
 konání kulturních a společenských akcí i s nadregionálním dosahem
 lidové tradice a zvyky
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Slabé stránky











morální i fyzická zastaralost značné části dopravní infrastruktury
špatný technický stav místních komunikací
nedostatečné daňové příjmy obcí
vysoká míra nezaměstnanosti nad úrovni krajského i celorepublikového průměru
nedostatek dobrovolných pracovníků zapojených do programů pro volný čas dětí a mládeže
rostoucí kriminalita zejména u mladé generace, nedostatečná prevence, zejména u dětí a
mládeže
celkově nedostatečná vybavenost (množství i kvalita) turistickou infrastrukturou (ubytovací,
sportovně – rekreační služby, nabídka venkovské turistiky), málo turistických programů
nedostatek financí pro údržbu a péči o památky
nedostatečná podpora začínajících MSP (financování, daňová problematika, informatika)
nižší úroveň průměrných výdělků v rámci ČR

Příležitosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zavádění evropských právních i ekologických norem do života regionu
iniciovat zlepšení legislativních podmínek pro tvorbu potřebných finančních zdrojů pro
modernizaci infrastruktury
další budování a rozšiřování infrastruktury zvyšuje atraktivitu obcí pro bydlení i podnikání v nich
vyšší úroveň koordinace obcí v některých oblastech činnosti, zvláště při přípravě společných
projektů
přenesení potenciálního hospodářského růstu i dalších centrech do regionu
nízká úroveň průměrných výdělků ve všech odvětvích je atraktivní pro zahraniční investory
oživení zemědělské výroby
postupná připravenost, zainvestování pozemků vhodných pro podnikání
podpora všech forem odborného vzdělávání včetně poradenství
v maximální možné míře využít možností, které skýtají programy podpory malého a středního
podnikání v ČR, dotace na rozvoj infrastruktury a rozvojové fondy Evropské unie
zvýšit, zefektivnit a zkoordinovat spolupráci podnikatelského sektoru, místních samospráv a
státní správy při tvorbě podnikatelského klimatu regionu
větší provázání sféry vzdělávání a trhu práce s cílem přiblížení se potřebám zaměstnavatelů
využití zvýšeného zájmu a oživení bytové výstavby v regionu
rezervy v územních plánech pro individuální výstavbu – dostatek volných a vhodných ploch
vytvářením nových pracovních příležitostí ovlivnit migrační poměry ve prospěch stabilizace
mladých lidí
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rozšířením rekvalifikačních programů pro nezaměstnané a dalším odborným vzděláváním
pracujících zvyšovat adaptabilitu a flexibilitu obyvatelstva na trhu práce
rozvoj vzdělávání v obcích se zaměřením na střední generaci
rozšíření mimoškolních, vzdělávacích a výchovných systémů prevence sociálně patologických
sociálních jevů
zřízení potřebných zařízení sociální péče a sociální intervence
rozšířit množství poskytované péče o přestárlé občany
finanční i jiná podpora organizací působících v oblasti sportu, kultury a práce s mládeží, rozšíření
vhodných prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, začlenění škol do systému
volnočasových aktivit, získávání a motivování mladých lidí, kteří dobrovolně pracují v oblasti
volnočasových aktivit
environmentální rozvoj venkova, environmentální výchova a vzdělávání, využití alternativních
zdrojů energie
zlepšení stavu památek a historických objektů (image regionu)
další rozvoj (budování) cyklotras
kulturní a sportovní festivaly a soutěže i mezinárodního významu

Hrozby
•
•

nedostatečná koncepčnost a podpora ze strany státní správy
nedostatek kvalifikovaných pracovníků může bránit dalšímu rozvoji jinak prosperujících firem
regionu
• stále se měnící podmínky v odbytu zemědělských produktů
• pokud nedojde k provázání kvalifikačních potřeb území s budoucí nabídkou studijních oborů na
školách, dojde ke zvýšení disproporcí mezi nabídkou a poptávkou na místním trhu práce po
jednotlivých kvalifikacích
• v důsledku dalšího poklesu porodnosti dochází ke zhoršování věkové struktury obyvatelstva
• demograficky podmíněný úbytek dětí ohrožuje existenci místních škol, což může nést morální a
fyzickou opotřebovanost technického vybavení a školských budov
• nedostatek finančních prostředků pro volnočasové aktivity mládeže – zvýšený nárůst
nežádoucích jevů (kriminalita, drogy, zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva…)
• emigrace mladých a kvalifikovaných obyvatel z pracovních důvodů
• zánik subjektů pracujících v oblasti volnočasových aktivit
• ekologické zátěže - bývalé skládky, divoké skládky
• nedocenění významu kulturního a přírodního bohatství
• nedostatek finančních prostředků malých obcí, podnikatelů a místních neziskových organizací
• rizika kapitálové návratnosti do budování turistické infrastruktury
růst konkurence mezi regiony při získávání invest
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Vyhodnocení SWOT analýzy, podněty důležité pro rozvoj regionu
Na základě skutečností uvedených jak v rámci vlastní analýzy území, tak i ve SWOT analýze, je možné
konstatovat, že existují i další podněty pro rozvoj regionu:
 poloha mikroregionu – v těsném dosahu více regionálních center (Olomouc, Přerov,
Prostějov, Kroměříž)
 zkušenosti obcí regionu s úspěšným využíváním dotačních programů – SROP, OP RLZ,
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, SAPARD, Programu obnovy venkova ČR, SFŽP
a další
 regionálně důležité průmyslové podniky
 podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, zejména specifických forem cykloturistiky,
agroturistiky apod.
 udržení, využití a rozvoj tradičního zemědělství na Hané
 uchování a využití kulturního dědictví mikroregionu Střední Haná – svébytný folklór a tradice
(nářečí, kroje, písně, zvyky atd.).

5.2 Metodika SWOT analýzy
SWOT analýza je sama o sobě metodou pro hodnocení.
Zpracovávání SWOT analýzy proběhlo komunitní metodou, výsledek je dán řadou diskuzí a
jednáními nejen s místními představiteli, ale i s nejširší veřejností.
Průběh zpracování SWOT analýzy – pro přípravu celého SPL sestavena hlavní strategické komise.
Členové strategické komise rozhodli o vytvoření pracovních skupin, do nichž nominovali další členy, své
zástupce. Pracovní skupiny byly sestaveny pro čtyři základní problémové oblasti – Podnikání, Lidské
zdroje, Cestovní ruch a Životní prostředí a infrastruktura.
Základní koncepce SWOT analýzy byla tedy zpracována během pravidelných konzultačních
schůzek pracovních skupin. Na konečné podobě SWOT analýzy se ovšem nakonec museli
shodnout jak pracovní skupiny, které ji připravili a jejímiž členy byly občané, zástupci podnikatelů
v zemědělství, dalších místních odvětví a zástupci celé řady místních neziskových organizací, tak
určitě i zástupci jednotlivých obcí a prostřednictvím webových stránek MAS i další veřejnost a je
tedy možné předpokládat, že SWOT analýza reflektuje různé úhly, široké spektrum pohledů.
Při přípravě SWOT analýzy byly kombinovány standardní přístupy. Silné a slabé stránky posuzují
současný i vnitřní stav v regionu, na druhé straně příležitosti a ohrožení prezentují vnější i budoucí
faktory, které mohou mít vliv na vývoj regionu.
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6. Strategie
6.1. Priority a cíle
Priority a cíle Strategického plánu LEADER jsou prezentovány v rámci připravených a přiložených
Fichí.
Celkem bylo na základě široké diskuse a rovněž s ohledem na analýzu území, SWOT analýzu,
provedené průzkumy mapující připravované projekty a skutečné potřeby místních subjektů
zpracováno 7 Fichí, které by měly zajistit reálné naplnění vizí regionu Střední Haná.

FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Vedlejší opatření z PRV:
I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství
Cílem Fiche je podpořit investice místních zemědělských podnikatelů do staveb, zázemí farem a
technologií, a to jak pro živočišnou, tak i rostlinnou výrobu. S tím souvisí cíl a záměr dosáhnout vyšší
přidané hodnoty, podpořit inovace v rámci zemědělské výroby při spolupráci se subjekty podílejícími se
na výzkumu a vývoji. Výsledkem by mělo být zlepšení ekonomické výkonnosti místních farem, zvýšení
jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě i lepší využívání tržních příležitostí díky inovacím.
FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
Vedlejší opatření z PRV:
III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby
III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Cíle Fiche jsou – zlepšení základních služeb na obci, podpořit investice, které zajistí vyšší atraktivitu
venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života.
Výsledkem bude směrování investic do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu
obcí.
Rovněž podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy,
školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti,
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tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity
místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k
zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. V neposlední řadě je cílem realizovat
investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.
Fiche je zaměřena zejména na podporu obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně
vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a
zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. Hlavní záměry:
zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
územní plán.

FICHE 3: Podpora cestovního ruchu
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Cílem Fiche je další podpora cestovního ruchu. Předmětem není ani tak budování nových kapacit, ale
spíše podpořit investice do hlavních problémových oblastí a případně i nových netradičních forem vyžití
návštěvníků. Problémem je například stávající nabídka doplňkových sportovních aktivit v cestovním ruchu
(různé typy hřišť, sportovní programy, pěší i cyklo turistika, lanové centra atd.).
Zajímavou příležitostí je založení podmínek pro agroturistiku, jako jednu z nových forem turistiky. V
oblasti je ideální přírodní potenciál pro provozování agroturistických aktivit.

FICHE 4: Podpora podnikání v regionu
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Cílem a smyslem Fiche je podpořit širší spektrum drobných „výrobních“ podnikatelů a tím přispět k
různorodosti podnikatelských aktivit a venkovské ekonomiky. Cílem je zlepšení kvality života na venkově
a diverzifikace ekonomických aktivit, podpora zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší
velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem je rovněž vytváření
nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.
FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření z PRV:
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III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Cíle Fiche jsou v podstatě shodné – zlepšení základních služeb na obci, podpořit investice, které zajistí
vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života.
Výsledkem bude podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné
správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti,
tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity
místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k
zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.
Investice budou rovněž směrovány do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu
obcí. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním
nebo využitím kulturního dědictví venkova. Hlavními záměry Fiche jsou:
občanské vybavení a služby
integrovaná informační a školící centra s využitím ICT
zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

FICHE 6: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Vedlejší opatření z PRV:
I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství
Cílem Fiche je zlepšení zpracování a marketingu produktů místních zemědělských podnikatelů, a tím i
využívání tržních příležitostí díky inovacím. Současně je smyslem i podpora restrukturalizace a rozvoj
technického potenciálu a podpora inovačních procesů, které přinese zvýšení konkurenceschopnosti.
Cílem je podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, nalézání nových odbytišť pro zemědělské
produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování jejich kvality a podpora vývoje aplikace
nových produktů, postupů a technologií.
Cílem je rovněž pomoci inovacím v rámci zemědělsko - potravinářské výroby, podpořit spolupráci se
subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji.
FICHE 7: Kulturní dědictví
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Cílem Fiche je realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím
kulturního dědictví venkova, které obnovují nebo udržují nějakou tradici, zvyk, vytváří nová partnerství při
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organizační spolupráci na zajištění akcí, spojují občany obcí a vytváří příležitosti pro živnostenské
podnikání a otevírají a zpřístupňují místní památky široké veřejnosti.

6.2. Způsob dosahování cílů a priorit
Postupy realizace rozvojového plánu
Realizace rozvojového strategického plánu je založena na kvalitě, územní a tématické provázanosti
jednotlivých opatření. Jeho realizace bude přinášet synergické trvalé efekty přispívající k pozitivnímu
rozvoji daného území, který je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí. Rozvojový plán je zaměřen
na jednotné téma, což přispěje ke koncentraci vynaložených prostředků a potažmo i koncentraci
vynaloženého úsilí místní akční skupiny. V jednotlivých opatřeních budou vybírány projekty, které jsou
schopny přinést trvalé pozitivní efekty a maximálně tak naplňovat předem stanovené opatření. Značnou
výhodou plánu rozvoje je, že doplňuje stávající politiky a existující programy rozvoje realizované na
daném území. Tudíž je postaven tak, aby využíval již stávajících efektů vyvolávaných alokací prostředků
poskytovaných v rámci daných grantových schémat.
Naplnění cílů a priorit Strategického plánu LEADER je možné prostřednictvím výše uvedených
Fichí.
Dopady SPL a jeho přínosy pro dané území v dlouhodobější perspektivě
Soulad cílů a priorit s trvale udržitelným rozvojem
Hlavní témata strategie
Hlavní témata strategie byla stanovena na základě dlouhodobé diskuze se všemi rozhodujícími partnery
ovlivňující rozvoj území regionu Střední Haná. Vzhledem ke střednědobé strategii (sedmileté období) byly
zvoleny dvě základní témata:
Trvale udržitelný život na venkově
Téma zahrnuje celou škálu souvisejících aktivit jako podpora rozvoje podnikání a zvyšování
zaměstnanosti, diversifikaci zemědělských podnikatelských aktivit, pokračující zlepšování stavu
životního prostředí, zlepšování technické, dopravní infrastruktury a vzhledu obcí, rozvoj lidských
zdrojů a společenského, kulturního i sportovního života v obcích, šetrné využívání přírodních
zdrojů a zhodnocování kulturního dědictví regionu. Dalším cílem je rovněž využít podmínek a
stávajícího zájmu a přilákat do regionu nové lidi, kteří s sebou přinesou nové myšlenky a náměty
na rozvoj.
Cestu (vizi) k naplnění cíle MAS Střední Haná vidí především v udržení nabídky pracovních
příležitostí, rozvoji celého spektra služeb, včetně vzdělávacích, zlepšení vybavenosti, příležitostí
pro kulturní, volnočasové a sportovní aktivity, vzhledu obcí a udržení kvalitního životního
prostředí.
S daným tématem doplňkově souvisí i zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu.
Podpora bude směřována jak na oblast veřejné infrastruktury (priorita cykloturistiky) a rovněž do
podnikatelské sféry. Smyslem je existence více připravovaných společných projektů.
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Podpora zemědělského podnikání při zachování tradičního rázu krajiny
V hanáckém regionu je asi pochopitelný a zřejmý zájem využívat ideální podmínky pro
zemědělské podnikání. S tím souvisí péče o krajinný ráz a přírodní bohatství, které patří mezi
devizy regionu Střední Haná. Uchování a údržba krajinného rázu je zabezpečena především ze
strany zemědělců. Podpora do oblasti zemědělství bude směřovat k modernizaci zemědělských
podniků s cílem nejen jejich stabilizace, ale i vytváření podmínek pro investice a rozvoj.

Základní strategické linie pro celkový územní rozvoj:
 Podpora podnikatelských aktivit, zemědělských i nezemědělských
Modernizace zemědělských podniků, spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.
inovací) v zemědělství – zahrnuje stavby a technologie v živočišné výrobě, stavby a technologie pro
rostlinnou výrobu.
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, spolupráce při vývoji nových produktů,
postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství – zahrnuje stavební a technologické investice
vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, náklady na spolupráci při
vývoji nových produktů, postupů a technologií.
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – zahrnuje stavební obnovu, novou výstavbu budov, ploch za
účelem diverzifikace zemědělských aktivit, nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen.
 Zlepšování stavu životního prostředí, zlepšování technické, dopravní infrastruktury a
vzhledu obcí
Obnova a rozvoj vesnic – obsahuje zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí,
budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy, budování a obnova sítí technické infrastruktury,
obnova veřejných prostranství obce, parkové úpravy a výsadba veřejné zeleně; vodovody, kanalizace a
ČOV pro veřejnou potřebu; zpracování územních plánů.
 Rozvoj lidských zdrojů a společenského života v obcích
Občanské vybavení a služby – řeší mimo jiné občanské vybavení a služby, objekty k zajištění
občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, zdravotnictví, v oblasti kultury a sociálních služeb (např.
kulturní a spolkové domy, klubovny, pečovatelské služby a centra pro seniory), péče o děti (předškolní a
mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury,
v oblasti sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy; integrovaná informační a školící centra s
využitím ICT; zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity.
 Podpora cestovního ruchu
Podpora cestovního ruchu z pohledu podnikatelských aktivit i veřejných projektů, které vytváří podmínky
pro zvýšení návštěvnosti regionu – zahrnuje jednak investice do ubytovacích kapacit a sportovního
vybavení, vyznačení pěších stezek a tvorbu hippostezek.
 Zhodnocování kulturního dědictví regionu
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Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – zahrnuje zpracování studií a programů obnovy, využití a
regenerace kulturního dědictví venkova (kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón,
krajinných památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního významu a s tím
souvisejících historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů, soliterních dřevin); obnovu a
zhodnocování kulturního dědictví venkova, zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a
prvků; stálé výstavní expozice a muzea s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s
vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

6.3. Zapojení inovačních prvků
Inovační aktivity, způsob využití místního potenciálu a předpoklady k inovacím

FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků
V hanáckém regionu jednoznačně zvolená Fiche. Využívání místního potenciálu je dáno i velice dobrou
spoluprací zemědělských subjektů s ostatními partnery.
FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
V rámci Fiche budou podporovány i projekty směřující ke zlepšení vzhledu obcí. S tím souvisí další
připravovaná inovační aktivita – ve spolupráci s renomovanými místními architekty bude připraven
pro každou obec koncept řešení jednotlivých center, návsí, s tím, že budou akcentovány řešení,
které přispějí k obnově i oživení tradičních hanáckých stavení.
FICHE 3: Podpora cestovního ruchu
Inovativních projektem, alespoň tedy v našem regionu, je záměr vybudování a provozování
agroturistice farmy, se všemi známými a nabízenými aktivitami a produkty. Tento záměr bude mít
současně významný multiplikační potenciál, může nastartovat realizaci více podobných, navazujících
činností. Smyslem Fiche je i podpořit aktivity, které sekundárně přivedou do regionu další potenciální
návštěvníky a turisty. Zajímavým a inovativním projektem je „Stezka podél Moravy“. Tento projekt
přinese vedle standardního vyznačení trasy i celou škálu dalších navazující, doprovodných projektů,
programů a aktivit. S projekty úzce souvisí i cílené využívání místního kulturního dědictví, potenciálu,
atraktivní budou zejména kulturní, tradiční, společenské akce, které oživí místní památkové objekty.
FICHE 4: Podpora podnikání v regionu
Projektem, který může dokladovat inovativní řešení, je záměr zřízení podnikatelského inkubátoru
v brownfields areálu v Troubkách. Jednak budou vhodně využity v současnosti chátrající prostory a
rovněž bude připraven „zainventovaný“ objekt pro začínající drobné podnikatele. Tato aktivita rozhodně
přispěje k rozvoji nových podnikatelských aktivit v regionu. V objektu bude nabídnut výhodný startovací
pronájem na časově omezenou dobu a asistenční služba, servis pro podnikatele.
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Areál patří společnosti Solid Team s.r.o., která do celého areálu již investuje a postupně zrekonstruované
objekty pronajímá menším podnikatelům.
FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura
Fiche je zvolena i na základě faktu, že mnohé obce regionu se potýkají s odchodem lidí, zejména
mladých. Aby MAS přispěla k omezení tohoto trendu, je zřejmá a logická myšlenka více investovat do
občanské infrastruktury a vybavenosti. Předpoklad k inovacím a využití místního potenciálu potom
spočívá zejména ve spolupráci s celou řadou místních aktivních spolků a zájmových organizací.
Toto je doloženo v rámci jak SPL představením partnerů MAS, tak i společnými realizovanými projekty.
FICHE 6: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Daná problematika je vnímána jako velice potřebná, přesto stále ještě ne docela naplněná. Místní
zemědělci umí zemědělské produkty vypěstovat, ale ty se potom zpracovávají jinde a tím z regionu
odchází i přínos z přidané hodnoty. MAS Střední Haná ve spolupráci s dalšími MAS připravuje záměr,
který je rozhodně inovativní a může přispět k zlepšení stávající situace – projekt regionální certifikace
zemědělských a potravinářských výrobků, označení a oficiální známka „Vyrobeno na Hané“.
FICHE 7: Kulturní dědictví
Aktivity MAS v oblasti péče a využívání kulturního dědictví jsou velice široké. Do jisté míry si pojmy
inovativnost a kulturní dědictví protiřečí, ne tak ale v regionu Střední Haná. Jako doklad o tom, že péče o
kulturní dědictví vede k obecnému rozvoji regionu, slouží mimo jiných i aktivity národopisného souboru
Hanácká beseda při Městském kulturním středisku v Kojetíně, který má více než stoletou historii.
Hanácká beseda pořádá každoročně tradiční „Hanácké bál“, který vrcholí společným tancem –
„Moravskou besedou“. Hanácká beseda se dále pravidelně účastní srpnových Kojetínských hodů, kde lze
obdivovat kroje, tance, zvyky a obyčeje a v neposlední řadě také zpěv hanáckých písní.
Jednotlivé akce obnovují nebo udržují nějakou tradici, zvyk, vytváří nová partnerství při organizační
spolupráci na zajištění akcí, spojuje občany obcí a vytváří příležitosti pro živnostenské podnikání (tradiční
trhy při pořádání Kojetínských hodů) a otevírají a zpřístupňují místní památky široké veřejnosti (?).

6.4. Finanční plán
Plán financování v jednotlivých letech

Rok
Opatření IV.1.1.
(režijní výdaje MAS)
Opatření IV.1.2.
(projekty žadatelů)

2009

2010

2011

2012

619.999,- Kč

630.000,- Kč

622.200,- Kč

767.815,- Kč

2.453.787,- Kč

2.557.588,- Kč

2.488.804- Kč

3.071.261,- Kč
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3.124.707,- Kč

3.193.402,- Kč

3.111.004,- Kč

Rok 2009
v Kč
v%
0
0

1 - Rozvoj zemědělských podniků
2 - Obnova a rozvoj vesnic,
2.453.787
infrastruktury
3 - Podpora cestovního ruchu
0
4 - Podpora podnikání v regionu
0
5 - Rozvoj obcí, občanská
0
infrastruktura a služby
6 - Přidávání hodnoty zemědělským a
0
potravinářským produktům
7 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
0
venkova

Rok 2010
v Kč
v%
240.000
9,32

3.839.076,- Kč

Rok 2011
v Kč
v%
896.000 40,64

100

747.061

29,0

0

0

0
0

0
0

0
0

499.800
0

22,67
0

0

1.588.962

61,68

376.200

17,06

0

0

0

0

0

0

0

0

432.990

19,64

Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé Fiche je dáno na základě průzkumu
připravovaných projektů a rovněž projednaných priorit a cílů MAS Regionu Střední Haná.
Důvodem je i rozdílná finanční náročnost jednotlivých připravovaných projektů.
Finanční plán podle FICHÍ a opatření (v procentech na celé období)- aktualizace po přidání Fiche 7
FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků
15 %
FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
30 %
FICHE 3: Podpora cestovního ruchu
5%
FICHE 4: Podpora podnikání v regionu
5%
FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura
25 %
FICHE 6: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
0%
FICHE 7: Kulturní dědictví
20 %

6.5. Integrovaná strategie území (celková strategie)
Strategický plán Leader je přímo součástí Integrované strategie území pro region Střední Haná na
období 2007-2013. Integrovaná strategie je uceleným, komplexním rozvojovým dokumentem,
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vztahujícím se na celé území MAS a vznikl přímo pod vedením MAS Střední Haná, ve spolupráci
veřejné a soukromé sféry. Dokument byl dokončen a přijat v listopadu 2007.
Tento strategický dokument je komplexním záměrem, který řeší rozvoj území, regionu ze všech úhlů
pohledů. Strategický plán Leader z něj vychází, respektuje jej a co je nejpodstatnější, že prostřednictvím
Programu Leader (Programu rozvoje venkova ČR) bude možné realizovat vybrané relevantní priority a
záměry stanovené v integrované strategii území. Pro realizaci dalších záměrů z integrované strategie
potom budou hledány a voleny další vhodné dotační programy, jako například Regionální operační
program NUTS. II Střední Morava nebo OP Životní prostředí, programy přeshraniční spolupráce, OP
Podnikání a inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a další programy.
Studie rozvoje Regionu Střední Haná
Představení prioritních oblastí a opatření programu, s označení možnosti financování z PRV:
Organizace aktivit mikroregionu, naplňování strategie
A. Technická infrastruktura
A1. Dobudování, rozšiřování a optimální využívání kanalizační sítě a ČOV
možnost PRV
A2. Odpadové hospodářství
A3. Rozvoj informačních a komunikačních technologií, budování informačních systémů možnost PRV
B. Dopravní infrastruktura a obslužnost
B1. Rekonstrukce povrchů místních komunikací a dalších veřejných prostor
možnost PRV
B2. Iniciace oprav a rekonstrukcí krajských silnic II. a III. tříd, obchvaty obcí
C. Podpora podnikatelských aktivit, ekonomický rozvoj
C1. Příprava a nabídka vhodných pozemků a objektů pro podnikatelské aktivity
C2. Získání dotací z národních a zahraničních podpůrných programů pro rozvoj podnikání
C3. Podnikatelský inkubátor
D. Životní prostředí
D1. Vhodnou propagací a motivací zvýšit úroveň ekologického vědomí a chování obyvatel
D2. Péče o vzhled obcí a krajiny, ozelenění obcí, výsadba zeleně, doplnění interakčních prvků
D3. Realizace územních systémů ekologické stability
E. Volný čas, kvalita života
E1. Výstavba a modernizace sportovišť, podpora sportovních aktivit
možnost PRV
E2. Obecní a veřejný majetek – projekty modernizací a rekonstrukcí zařízení
možnost PRV
E3. Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činnosti místních zájmových spolků možnost PRV
E4. Péče o kulturní památky, oživení tradic
možnost PRV
F. Rozvoj cestovního ruchu
F1. Rozšiřování sítě cyklotras a cyklostezek, další zkvalitňování zázemí
F2. Propagace a prezentace mikroregionu, komunikace s potenciálními návštěvníky
F3. Nabídka služeb cestovního ruchu
možnost PRV
F4. Projekt Tovačovská jezera
Doplňující aktivity
Opatření: Bydlení, vytváření podmínek pro výstavbu
DA1. Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů
DA2. Zpracování jednotné komplexní nabídky výstavby obytných domů a bytů
DA3. Nájemní byty, modernizace stávajícího bytového fondu
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Opatření: Školství a vzdělávání
DA4. Celoživotní vzdělávání, motivace k aktivitě, podpora všech forem vzdělávání obyvatelstva
DA5. Optimalizace využití kapacit a zlepšení dostupnosti a technického stavu MŠ a ZŠ
Opatření: Sociální sféra
DA6. Zdravotní a sociální péče

6.6. Monitoring naplňování cílů SPL
Výstupní hodnoty pro každý indikátor byly původně stanoveny jako plánovaný stav pro (zatím)
roky 2008 a 2009.
Žádosti o dotaci na jednotlivé projekty se začaly na MAS registrovat až od roku 2009 a zejména
také s ohledem na stanovené každoroční finanční alokace došlo k úpravě původně plánovaných
monitorovacích indikátorů.
V tabulce jsou uvedeny monitorovací indikátory souhrnně za všechny Fiche. V rámci jednotlivých Fichí
jsou potom tyto indikátory rozděleny, konkrétní dílčí plánovaná data pro každou Fichi.
Monitorovací indikátory:
Obecné monitorovací kritéria za SPL MAS Střední Haná:
Počet podaných a realizovaných projektů
Počet podnikatelských subjektů, které obdržely podporu
Počet podpořených obcí a dalších neziskových organizací
Počet projektů se zaměřením na specifické cílové skupiny – ženy a mladí lidé
Počet vytvořených nových pracovních míst
Počet zapojených partnerů
Monitorovací kritéria individuální k jednotlivým Fichím:
Počet nově pořízených a využívaných strojů a technologií
Počet podnikatelských objektů, které byly vybudovány a modernizovány
Počet zařízení občanské vybavenosti, do kterých je investováno
Počet nových sportovních pro-turistických aktivit
Počet nových lůžek v ubytovacích zařízeních
Počet kilometrů nových vyznačených pěších stezek, hippostezek
Počet obnovených a otevřených památek v regionu
Počet kilometrů rekonstruovaných inženýrských sítí nebo komunikací

40 projektů
6 subjektů
35 subjektů
13 projektů
0 pracovních míst
10 partnerů
10 strojů,
technologií
6 objektů
14 zařízení
1 zařízení
0 lůžek
2 kilometry
7 objektů
1 kilometrů
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7. Partnerství MAS
7.1. Historie MAS
Vznik MAS Střední Haná, historie
Partnerství mezi veřejnou, soukromou a neziskovou sférou probíhá na území Střední Hané již několik let.
Významným impulzem k dalšímu rozvoji partnerství na území Střední Hané bylo otevření programu
Leader pro Českou republiku. Na základě principů programu Leader se představitelé Střední Hané
rozhodli k institucionalizaci partnerství.
Iniciátorem založení Místní akční skupiny, jejíž vznik byl připravován zhruba půl roku, byla především
veřejná správa (obce a Sdružení obcí Mikroregionu Střední Haná). V tomto období proběhla řada setkání
starostů obcí, podnikatelů a zástupců nestátního neziskového sektoru působících na území Rožnovska.
Všichni stávající aktéři jsou přesvědčeni o výhodnosti a přednostech partnerství. Zástupci veřejné správy
doporučili podnikatele a zástupce neziskové sféry, kteří budou schopni realizovat rozvoj nejen z pohledu
svých lokálních zájmů, ale pro vyvážený rozvoj celého území. Podnikatelé přispěli svými náměty na
připravované zaměření MAS a neziskový sektor doplnil představy o budoucí práci MAS o aktivity
především z oblasti rozvoje kultury a ochrany životního prostředí.
Výstupem bylo založení MAS Střední Haná na ustavující schůzi Valné hromady dne 13. 12. 2005.
V roce 2009 byla Střední Haná o.p.s. vybrána pro realizaci SPL, vyl vytvořen sekretariát MAS a započalo
se s přípravou a příjmem žádostí konečných žadatelů v průběžně vyhlašovaných výzvách.
Seznam zakladatelů obecně prospěšné společnosti.
Mgr. Ladislav Hanák
Vladimír Ivan
Ferdinand Večeřa
Jitka Rohová
Svatopluk Horák
Václav Dvořáček
Zdeněk Kouřil
Ing. Petr Indrák
Ing. Jiří Šírek
Václav Karhánek
Ing. Stanislav Hlavinka
Zdenka Dopitová
Radek Brázda
František Holík

předseda MO ČRS Tovačov
za fyzické osoby, Záříčí
jednatel SRS Agro, s.r.o. Tovačov
fyzická osoba Oplocany
soukromý podnikatel, Křenovice
fyzická osoba, Stříbrnice
fyzická osoba, Uhřičice
soukromý podnikatel, Polkovice
fyzická osoba, TJ Sokol Kojetín
starosta obce Záříčí
starosta obce Lobodice
starosta obce Troubky
starosta obce Stříbrnice
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Zde jsou jmenovitě uvedeni jen zakladatelé MAS. Přesto je zřejmé, že do rozvojového partnerství a do
činnosti místní akční skupiny se zapojila celá řada dalších osob a subjektů, kteří uplatňovali své názory
na jednáních o zaměření strategie a její realizaci.
Na zpracování záměru se potom podíleli především členové pracovní skupiny, členové rady regionu a
strategické komise – programovacího výboru.

7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL
Zapojení aktérů na místní úrovni, postup při zpracování záměru, účast veřejnosti
Svazek obcí Mikroregion Střední Haná vznikl již v roce 1999. Činnost svazku se zaměřila na snahu o
podporu rozvoje dle v té době první zpracované strategie. Sdružení společně koordinovalo např. akce na
podporu turistického ruchu (cyklostezky, společné prezentace), úspěšně předkládalo projekty do
evropských fondů Phare, Sapard, SROP i národních programů.
Pro shrnutí dnes tedy existují tři subjekty: Svazek obcí (pouze obce), Obecně prospěšná společnost
(obce a podnikatelé, právní subjektivita) a MAS (totožná s o.p.s., z větší části překrývající Svazek).
Příprava na zapojení místních aktérů probíhá od druhé poloviny roku 2005. Postupně byly v obcích
regionu zveřejněny výzvy k vytvoření místního partnerství – skupiny pro místní akce. Výzva byla
distribuována prostřednictvím obecních úředních desek, formou článku v obecních zpravodajích a na
webových stránkách obcí a mikroregionu. Rovněž byli přímo osloveni vytipovaní kandidáti – potenciální
předkladatelé projektů a aktivní občané. O účast na přípravě projevilo zájem asi 50 subjektů, kteří
následně vytvořili místní akční skupinu. Jednalo se o zástupce v podstatě ze všech obcí regionu. Hlavní
zájem byl ze strany obcí, dále spolků a zájmových sdružení, ale i dostatečně podnikatelů.
Klíčové pro vytvoření faktického místního partnerství, tedy skupiny místních spolupracující lidí, bylo
zapojení a aktivizace místních aktivistů, osob, které se v místním společenství těší přirozené autoritě a
jsou schopni k účasti na přípravě regionu motivovat ostatní. K aktivní účasti místních přispívala
opakovaná společná setkání a osobní kontakt. Jejich nasazení usnadnilo práci koordinátorovi přípravy při
vyhledávání a cíleném oslovování dalších potenciálních subjektů. Jediné setkání by bylo zcela
nepostačující. Vazby, zejména ty neformální, mezi jednotlivými členy skupiny vznikaly až postupně, kdy
se už členové skupiny více poznali a měli chuť spolu diskutovat projekty a investovat do přípravy čas.
Všechny schůzky byly otevřené široké veřejnosti. Pozvánkami se obesílali všichni členové skupiny pro
místní akce a starostové obcí pozvánky zveřejňovali na vývěsních deskách. První jednání zahajovaly
představením všech účastníků tak, aby se členové skupiny co nejvíce navzájem poznali.
V případě, že to bylo možné, byly členům Skupiny pro místní akce zaslány podkladové materiály předem.
Jednotliví partneři se účastnili pravidelných jednání místního partnerství, kde byla postupně tvořena
tématicky zaměřená strategie mikroregionu.
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Partneři přípravy záměru Leader ČR vyznávají princip partnerské spolupráce při rozvoji území regionu
založený na úzké spolupráci místních klíčových subjektů místního rozvoje (samospráv, firem,
zemědělských podniků a zájmových organizací a spolků). Dalším principem, který subjekty vyznávají je
princip komunitního přístupu zdola nahoru, založeném na plánování záměru dle místních specifik a
potřeb. V neposlední řadě je to princip programování prostřednictvím, kterého se Místní akční skupina
snaží o vzájemnou shodu na rozvojových prioritách vyjádřenou strategickým plánem rozvoje. Projekty
realizované v rámci záměru musí být maximálně ohleduplné k životnímu prostředí.

7.3. Vztah k obyvatelstvu
MAS Střední Haná jako obecně prospěšná společnost byla již od svého založení široce otevřená všem
aktivním občanům regionu. Již při založení proběhla v regionu první informační kampaň, která
informovala o metodách a programu LEADER, o podpoře venkova EU, a o nově zakládané o.p.s.
O aktivitách MAS díky dobré informovanosti ví i široká veřejnost, tedy nečlenové, běžní občané obcí, a
sympatizanti MAS.
V rámci realizace jednotlivých projektů jsou vždy realizovány informační a propagační akce, jako
semináře apod. Nejlepší propagace a největší úspěchy v zapojování veřejnosti však přináší realizované
akce a projekty, které jsou uspořádány přímo pro obyvatele. Těchto akcí se zúčastnilo značné množství
návštěvníků z řad veřejnosti. Zde byla práce MAS vždy bohatě prezentována a na těchto akcích jsme
vždy zaznamenali řadu občanů se zájmem o MAS a LEADER, z nichž někteří mají zájem o členství
v společnosti.
Jak již bylo výše napsáno, obyvatelstvo je pravidelně o aktivitách MAS informováno. Nejčerstvější
informace lze nalézt na webových stránkáchMAS, informace o MAS a jejich aktivitách také pravidelně
vycházejí v některých zpravodajích členských obcích. Nejlepší informovanost je však přímo,
prostřednictvím akcí realizovaných pro veřejnost. Příliš se neosvědčilo pořádání samostatných
informačních seminářů, kdy veřejnost nejeví přílišný zájem o aktivity spojené s EU, a s dotacemi. Naopak
velký je však ohlas během výše zmíněných akcí (spojení „zábavy“ s „prací“), a proto by MAS chtěla
v tomto trendu a v tomto způsobu komunikace s veřejností pokračovat i do budoucna, jeví se nám jako
nejefektivnější.

7.4. Otevřenost MAS
V současné době čítá členská základna MAS Střední Haná 13 členů - obcí. Lze očekávat, že v období
2007 – 2013, pokud bude MAS realizovat svou strategii, dojde k dalšímu rozšíření stálé (a pracující,
aktivní) členské základny.
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Obecně prospěšná společnost Střední Haná, je otevřenou společností s možností přistoupení dalších
zakladatelů, a to na základě dohody všech dosavadních zakladatelů a poskytnutí majetkového vkladu
schváleného všemi dosavadními zakladateli.

Členy MAS se mohou stát nejrůznější typy subjektů. Jsou vítáni jak jednotlivci (fyzické osoby), tak
zástupci podnikatelského sektoru (FO, PO), zástupci neziskového sektoru (spolky, sdružení, NNO). Členy
MAS jsou prostřednictvím starostů i obce. Zákon o občanském sdružení nedovoluje členství samotných
obcí, proto jsou v MAS obce zastoupeny starosty. Stejně tak některé podnikatelské subjekty či neziskové
organizace jsou zastoupeny odpovídající osobou, a v tom případě zástupce (starosta) má pověření
statutárního orgánu (zastupitelstva) k zastupování zájmů v MAS.
Na počátku roku 2008 proběhl ve členských obcích MAS cyklus informačních seminářů pro nejširší
veřejnost. Cílem bylo jak seznámit občany s možnostmi spolupráce s MAS, s možnostmi dotační podpory
EU, tak také opět prezentovat činnost MAS a motivovat případné nové členy a nové zájemce o práci
v MAS Střední Haná.

8. Zkušenosti a spolupráce
8.1. Zkušenosti
Region Střední Haná má dobré zkušenosti s využíváním regionálních, národních i evropských programů
a politik regionálního rozvoje. Střední Haná je velmi aktivní ve využívání prostředků ze strukturálních
fondů EU, ať už se jednalo o předvstupní programy Phare, Sapard, tak zejména následné hlavní
programy pro rozvoj venkovských oblastí – OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství nebo
Společný regionální operační program.
Přehled realizovaných projektů – výběr z projektů, zaměření na „evropské“ dotační programy:
MAS Střední Haná připravila první strategický plán LEADER již v průběhu roku 2006, v rámci
projektu „Podpora adaptace a trvale udržitelného rozvoje Mikroregionu Střední Haná“, který byl
finančně podpořen z Operačního programu rozvoj venkova a multifunkční zemědělství,
podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (typu LEADER+), c) 2. skupina – Osvojování schopností“.
Svazek obcí Mikroregionu Střední Haná
Propagační materiály Mikroregionu Střední Haná
SROP, GS OLK, Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
Cílem projektu je zlepšení marketingu cestovního ruchu a zkvalitnění informační obsluhy prostřednictvím
rozšíření nabídky informačních a prezentačních materiálů cestovního ruchu o Mikroregionu Střední Haná
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a rovněž instalace informačních systémů, čímž dojde ke zvýšení turistické atraktivnosti, posílení
ekonomického rozvoje a navýšení počtu turistů. Projekt je členěn na tři části - Prezentační materiály,
Marketingová strategie rozvoje cyklotras Mikroregionu Střední Haná a Informační systémy. Realizace
2005 a 2006, rozpočet 921 tis. Kč.
Svazek obcí Mikroregionu Střední Haná
Prezentační film – Mikroregion Střední Haná
SROP, GS OLK, Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
Výsledkem projektu bude tedy prezentační, dokumentární film (s cizojazyčnou verzí), CD a DVD (se
dvěmi až třemi cizojazyčnými verzemi), s možností promítnutí filmu v zajímavém vysílacím čase na ČT 1
či ČT 2. Realizace 2006, rozpočet 700 tis. Kč.
Město Kojetín
Obnova Pivovarského hotelu
SROP, Opatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury CR
Rekonstrukcí pivovarského hotelu dojde k vybudování ubytovací kapacity a základních navazujících
služeb v oblasti stravování, poskytování informací a možnosti relaxace a odpočinku. Hotel bude sloužit
jako „základna“ pro výlety do okolí, především k návštěvám památek a zajímavostí v Kroměříži (zámek,
zahrady, náměstí – Unesco), v Chropyni (zámek), Tovačov (zámek, koupání – tovačovská jezera),
Polkovice (středisko agroturistiky).
Realizace 2006, rozpočet 35 mil. Kč.
Město Kojetín
Modernizace zázemí domu s pečovatelskou službou
SROP, Opatření 3.1. Infrastruktura sociální integrace
Realizace 2005, rozpočet 7 mil. Kč.
Město Tovačov
Rekonstrukce Cimburkovy ulice
Program PHARE 2003, II. Část
Tato komunikace zpřístupňuje významný regionální turistický cíl – Zámek v Tovačově.
Realizace se předpokládá v průběhu tohoto roku. Rozpočet této akce je cca 5 mil. Kč.
Obec Troubky
Obnova základní školy v Troubkách
V rámci programu SAPARD realizovala obec v roce 2004 projekt s celkovými náklady 5 milionů Kč.
HG STYLE, s. r. o. Kojetín
Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti – rozšíření výrobního programu pořízením moderní
technologie
SROP, GS OLK, Opatření 1.1 Podpora malého a středního podnikání ve vybraných regionech, Realizace
2006, rozpočet 5.170 tis. Kč.

Strana 35 (celkem 50)

Strategický plán LEADER

STŘEDNÍ HANÁ, o.p.s.

Ing. Hynek Brázda, Troubky
Nákup technologií (truhlářství)
Program rozvoje venkova, OSA I, finanční podpora 599 tis. Kč, schváleno v březnu 2008.

Obce i další subjekty z regionu Střední Haná patří mezi ty, které mají největší zkušenosti s dotačními
programy, ať už se jedná o národní nebo evropský programy.
MAS Střední Haná při zpracování předkládaného Strategického plánu Leader provedla podrobnou
analýzu doposud uplatňovaných a realizovaných programů a následně tedy řešených projektů v regionu.
Po vyhodnocení závěrů je zřejmé, že větší účast v rámci rozvojových programů byla doposud ze strany
veřejné správy. Tato skutečnost je dána zaměřením doposud dostupných programů. Při bližší analýze
realizovaných projektů vyplývá, že projekty byly řádově od stovek tisíc Kč až 10-ti mil. Kč a jednalo se
často o komplexní projekty s dopadem přesahujícím rámec jedné obce či celého mikroregionu. Projekty
menšího charakteru byly realizovány především za podpory rozvojových programů vyhlašovaných
Olomouckým krajem, před tím z podpory Programu obnovy venkova (POV) vyhlašované MMR využívané
opět převážně obcemi.
Strategie navazuje na předcházející aktivity a zaměřuje se především na oblasti, které doposud nebyly
dostatečně řešeny v minulých programech jako je rozvoj služeb, rozvoj tradiční řemeslné výroby, záměry
zaměřené na zlepšování životního prostředí a společenského života. Podpořené projekty v rámci této
Strategie tak vhodně doplní a rozšíří doposud uplatňované programy na území regionu Střední Haná
provázáním „tvrdých“ (investičních) projektů, v rámci kterých je budována potřebná infrastruktura pro
různé aktivity a „měkkých“ (neinvestičních) projektů, které by často bez vhodné infrastruktury nemohly být
uskutečněny.
Při zpracování předkládané Strategie MAS Střední Haná využila získaných zkušeností členů MAS
z předcházejících aktivit se snahou o odstranění chyb z dřívějších programů.
Důraz je i nadále kladen na spolupráci, prosazování principu partnerství a spolupráci při
plánování rozvoje území.

8.2. Spolupráce
MAS Střední Haná hned po svém založení započala spolupráci s celou řadou dalších MAS,
mikroregionů a jiných organizací, a to jak na meziregionální, tak na mezinárodní úrovni.

Mikroregion Němčicko a tamní MAS Na cestě k prosperitě
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S touto MAS území Střední Haná přímo sousedí, a proto jsou i našimi přirozeným partnery. Již od roku
2006 úzce spolupracujeme a v současné době připravujeme společný projekt obou MAS zaměřený na
děti a mládež. Probíhají společné sportovní aktivity, zejména v případě cykloturistiky vedoucí k návrhům
na propojení cyklotras a jejich smysluplné využití. Pravidelné jsou vzájemné návštěvy, setkávání
představitelů veřejné i podnikatelské sféry, školení, výměna zkušeností na úřadech, společné zájezdy
apod.
Mikroregion Jesenicko
S tímto mikroregionem zatím proběhlo jen několik setkání představitelů veřejné i neziskové sféry.
Slovensko
V roce 2007 proběhla návštěva oblasti západního Slovenska – města Modra Pezinok, přijetí a beseda
s představiteli samosprávy města Pezinok a podnikatelské sféry.
Mikroregion Lipensko
Spolupráce s mikroregionem Lipensko je zejména na poli sportovních aktivit, spolupráce v kultuře a
výměna zkušeností při obnově a opravách památek. U příležitosti otevření nového stadionu a sportovní
atletické dráhy v Lipníku proběhl společný fotbalový turnaj zástupců obou MAS. Na společných setkáních
si zástupci MAS vyměňují zkušenosti při evidenci, opravách a obnově některých významných i obecních
památek v krajině, uskutečnil se také seminář pro širokou a odbornou veřejnost o zkušenostech MAS
Střední Haná, kterou vedl předseda správní rady MAS Střední Haná J. Šírek.
Polsko – Olomoucký kraj je regionem sousedícím s Polskou republikou, a proto i řada kontaktů samotné
MAS i jednotlivých obcí je realizována s polskými partnery. V rámci EU kontakty se spřáteleným městem
Polkowice, kdy slavnostní navázání vztahů se uskutečnilo symbolicky v předvečer vstupu ČR do EU
s kulturním a duchovním programem v Kojetíně. V roce 2008 proběhla návštěva samosprávy polských
Polkowic na území MAS – Kojetín, Polkovice, Tovačov, spojená s předáním zkušeností na úrovni státní
správy a samosprávy. Návštěva absolvovala také program Kojetínských hodů a přijal ji i náměstek
hejtmana Olomouckého kraje P. Horák.
MAS Střední Haná spolupracuje také s regiony na Slovensku – Malokarpatská oblast – Pezinok a
Giraltovce - východní Slovensko. V Pezinku proběhla návštěva členů MAS Němčicko a Střední Haná,
došlo k přijetí primátorem a diskusi se zástupci samosprávy podnikatelské sféry. V Giraltovcích se
projednávala především otázka školství a sociální sféry, kdy region řeší podobné problémy
s nezaměstnaností, rómským etnikem a systémem škol a speciálních školských zařízení. Tato návštěva
byla organizována za spolupráce členů MAS z Kojetína, Tovačova a Troubek.
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9. Organizace a zdroje MAS
9.1.Organizační struktura a rozdělení odpovědností
Právní subjektivita místní akční skupiny
Právní subjektivitou je forma obecně prospěšné společnosti (viz. zakládací smlouva společnosti).
Obecným cílem společnosti je rozvoj regionu Střední Haná, který bude naplňován i následujícími kroky:
 zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a
samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany
 podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního a
kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu
 zvýšení ekonomické prosperity a kvality života regionu
 zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj regionu
 rozvoje samosprávy obcí
MAS se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pravidly stanovenými pro program
LEADER.

Orgány sdružení
Správní rada
Správní rada není statutárním orgánem společnosti. Statutárním orgánem společnosti je ředitel. Správní
rada je šestičlenná. Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Členem správní rady může být
pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není sama ani osoby jí
blízké s touto obecně prospěšnou společností v pracovněprávním nebo jiném podobném vztahu.
Do působnosti správní rady náleží:
a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti statut, kterým se podrobněji upraví
vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v
zakládací listině,
b) schvalování změn zakládací listiny nebo statutu v rozsahu daném zákonem,
c) rozhodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne
likvidační zůstatek,
d) dbát na zachovávání účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena,
e) schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu)
společnosti,
f) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
g) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v
zakládací listině,
h) udělovat souhlas k převodu či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho
pronájmem na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší,
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i) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, manažera projektů, ekonoma společnosti, dohlížet
na jeho činnost a stanovit mu mzdu (odměnu),
j) schvalovat smlouvy s dodavateli a poskytovateli služeb, konzultanty apod.,
k) správní rada vede seznam zakladatelů společnosti,
l) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina nebo
statut.
Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Správní
rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy správní rady. Správní rada vhodnou formou informuje zakladatele o činnosti společnosti a
o své činnosti.

Manažer společnosti
Manažer společnosti je jmenován správní radou společnosti. Manažer společnosti odpovídá za výběr a
přípravu záměrů a projektů k realizaci v duchu vyhlášených podpor v rámci programu LEADER a
k podpoře rozvoje regionu Střední Haná. Manažer společnosti v součinnosti s příslušnými orgány sleduje
vyhlašování podpůrných projektů a spolupracuje s předkladateli žádostí na zajištění jejich obsahové a
věcné správnosti. Manažer společnosti úzce spolupracuje s programovým výborem a výběrovou komisí
při přípravě a výběru projektů.
Manažerkou společnosti je Bc. Iva Dokoupilová.
Manažer společnosti není členem správní rady ani dozorčí rady. Je však oprávněn zúčastnit se jednání
správní rady s hlasem poradním.
Odvolá-li správní rada manažera společnosti, jmenuje současně manažera nového. Jestliže se manažer
vzdá funkce, zemře nebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce, pověří předseda
správní rady výkonem funkce manažera společnosti osobu, která působí v tomto postavení až do
jmenování nového manažera správní radou. Osoba pověřená funkcí manažera společnosti má po dobu
trvání tohoto pověření shodné pravomoci jako řádně jmenovaný manažer společnosti. Správní rada musí
nového manažera společnosti jmenovat nejpozději do 30 dnů od uvolnění místa manažera společnosti.
Manažer je ze své činnosti odpovědný správní radě a řediteli společnosti.
Manažer zejména:
a) jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí svěřených mu správní radou,
b) odpovídá za včasné seznámení potencionálních žadatelů o podporu s vyhlášenými podpůrnými
programy,
c) dbá na včasnost, tematickou a věcnou správnost a úplnost předkládaných projektů,
d) spolupracuje s programovým výborem a výběrovou komisí,
e) připravuje podklady pro výroční zprávu společnosti,
f) ve své činnosti se řídí platnými zákony, usneseními správní rady,
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g) spolupracuje s auditorem a dozorčí radou při provádění auditu a kontrole hospodaření společnosti.
Sekretariát MAS
Je výkonným aparátem Skupiny pro místní akce a jejích výborů. Je odpovědný za praktický výkon
rozhodnutí Skupiny pro místní akce a jejích výborů. Je vyhlašovatelem sběru projektů, koordinátorem a
metodickým pomocníkem při jejich realizaci, je odpověden za sběr dat pro jednání a rozhodování orgánů
MAS.
Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
Dozorčí rada má tři členy, které jmenují zakladatelé společnosti. Členové dozorčí rady volí svého
předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě platí
obdobně ustanovení o správní radě, nestanoví-li zákon jinak.
Dozorčí rada společnosti:
a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a touto zakládací listinou.
Dozorčí rada je oprávněna:
a) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele,
b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
c) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
Zasedání dozorčí rady je neveřejné. Mohou se ho však zúčastnit přizvaní členové správní rady, ředitel,
členové dalších orgánů společnosti nebo přizvaní hosté. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu
na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, případně na
další nedostatky v činnosti společnosti.
Dozorčí rada vhodnou formou a nejméně jednou ročně seznamuje zakladatele s výsledky své činnosti.
Dozorčí rada svolá valnou hromadu zakladatelů, jestliže ji nesvolá správní rada.

Zajištění způsobilosti činnosti programového, monitorovacího výboru a výběrové komise
Členové programového, monitorovacího výboru a výběrové komise byli proškoleni v oblasti
vyhodnocování programu, výběru projektu, posuzování inovativnosti, originality projektů, hodnocení jejich
dopadů na území regionu. Je třeba, aby se orientovali v základech projektového cyklu a náležitostech
projektů včetně příloh, které je nezbytné k němu doložit (CBA analýza, podnikatelský plán atd.). Školení
poskytuje nezbytné informace k následnému efektivnějšímu rozhodování. Zmíněné orgány mají
k dispozici stálého odborného konzultanta, který je jim při jejich činnosti nápomocen.
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Organizační schéma rozhodovací struktury
Rozhodovací struktura vychází z předpokladů programu Leader. Základem je místní akční skupina, která
je složena ze zástupců obcí, firem, zemědělských podniků a spolků a zájmových organizací. Tato místní
akční skupina má ředitele společnosti, správní radu společnosti a dozorčí radu společnosti.
Podpůrnými mechanismy realizace záměru jsou výbory: programový, který je pověřen vypracováním
záměru. Výběrová komise je odpovědná za zhodnocení a výběr projektů. Monitorovací výbor je
odpovědný za kontrolu realizovaných projektů a vyhodnocování realizace záměru.
Dozorčí rada

Správní rada společnosti

Programový výbor
Místní akční skupina – valná
hromada obecně prospěšné
společnosti

Výběrová komise
Monitorovací výbor
Subjekty předkládající projekty do
programu LEADER v mikroregionu
Střední Haná – obce, spolky,
podnikatelé

Administrativní zázemí obecně
prospěšné společnosti Střední Haná
– ředitel, sekretariát

Jednání a rozhodování zakladatelů
Jednání a rozhodování se řídá dle zákona 231/2010 Sb a dle platné Dohody o změně zakládací smlouvy
obecně prospěšné společnosti „Střední Haná o.p.s.“

9.2 Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL
Lidské zdroje MAS
Místní akční skupina má následující pracovní, personální obsazení:
Ředitel
Je statutárním zástupcem společnosti, řídí činnosti a jedná jejím jménem. Jmenuje ho a odvolává
správní rada.
Manaž MAS
Je oprávněn jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví Statutární
zástupce MAS Střední Haná, to zejména v administrativních záležitostech.. Konzultuje s žadateli projekty,
zajišťuje chod MAS, zajišťuje pořádání seminářů a školení, vykonává další činnosti mu uložené ředitelem
nebo orgány MAS.
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Odbornost členů / partnerů MAS
Členové Střední Hané, o.p.s. jsou osoby z nejširšího spektra působení a oborů. Někteří členové jsou ve
svém oboru opravdovými specialisty, což dokládá jejich dosažené vzdělání, dlouholetá praxe či nemalé
úspěchy ve svém oboru. Díky různorodosti a pestrosti členské základny tak máme v MAS odborníky
v oblasti organizace, životního prostředí, zemědělství, ekonomiky, podnikatelského prostředí, sociálních
služeb, práci s mládeží, cestovní ruch, doprava, a řada dalších. V případě potřeby MAS využívá
zkušeností a schopností těchto členů MAS, avšak jsou zde i vazby na řadu specialistů mimo členskou
základnu MAS. Někteří specialisté byli kupříkladu zapojeni do přípravy SPL, a to především
prostřednictvím práce v jednotlivých pracovních skupinách.

Technické prostředky
MAS má zajištěno veškeré potřebné počítačové vybavení (PC s připojením na internet, vč. tiskárny),
kopírka, telefony i fax, notebook pro přednáškovou a vzdělávací činnost. Pro mapování své činnosti byl
pořízen fotoaparát. Místní akční skupina má kancelář v prostorách Pivovarského hotelu v Kojetíně,
s kompletním kancelářským vybavením jak pro práci, tak i pro zakládání veškeré dokumentace.

Finanční prostředky MAS
Finančně se snaží být místní akční skupina samostatná. Základním, ovšem určitě ne hlavním jak ve
smyslu výše, tak i ve smyslu principu fungování MAS, zdrojem jejího financování jsou členské příspěvky
členů sdružení. Dále byl v minulosti zajištěn provoz místní akční skupiny pomocí dotace z Olomouckého
kraje. Organizační struktura a kvalifikační zajištění, odborné zázemí MAS umožňuje využití tohoto
potenciálu ke generování dalších a pro region i smysluplnějších finančních zdrojů. Mezi tyto
aktivity patří například přednášková, vzdělávací činnost, poradenství při zpracování projektů pro dotační
programy apod.. V rámci předfinancování projektů je rovněž hojně využívána spolupráce jednotlivých
členů společnosti.
Hospodaření s finančními prostředky
Hospodářským a účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Společnost vede účetní evidenci a
související evidence v souladu s platnými právními předpisy o účetnictví. Společnost je povinna ve svém
účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené
s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se
správou obecně prospěšné společnosti.
Hospodářský výsledek po zdanění vykázaný na konci účetního období převádí společnost v celé výši do
rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních
obdobích.
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Vznikne-li ztráta, správní rada rozhodne o způsobu její úhrady. Nepostačuje-li k úhradě ztrát rezervní
fond, mohou zakladatelé poskytnou další majetkové vklady.

10. Administrativní postupy
Časový plán realizace
1 měsíc
Vyhlášení výzvy, předkládání projektů, předběžná administrativní kontrola, doplňování projektů,
metodická pomoc pro předkladatele, pořádání školení k vyplňování, propagace SPL, aktualizace
internetových stránek
2 měsíc
Administrativní kontrola následná, kontrola projektů po formální stránce, zhodnocení kritérií
přijatelnosti, zpracování podkladů pro výběrovou komisi, práce výběrové komise, seznámení
veřejnosti s vybranými projekty, odevzdání projektů na SZIF, aktualizace internetových stránek
3 měsíc
Kontrola projektů na SZIF, aktualizace internetových stránek
4 měsíc – 16 měsíc
Vypracování dohod o poskytnutí dotace z PRV.
Realizace projektů, metodická pomoc MAS,
Kontrolní činnost – ex-ante, on-going, ex-post, ad-hoc, vyhodnocování průběhu realizací na
základě monitoringu, aktualizace internetových stránek

10.1. Registrace projektů
Propagace SPL probíhá na více úrovních:
 V prvé řadě na webových stránkách MAS Střední Haná – www.masstrednihana.cz
 na veřejných jednáních MAS
 na seminářích, workshopech a školeních, kde jsou pravidelně zváni nejen zástupci obcí, ale i
neziskové subjekty a všichni podnikatelé, ať už ze zemědělství či z jiných oborů podnikání
 informacemi v obecních zpravodajích a na obecních vývěsných tabulích.
Vyhlášení příjmu žádostí bude probíhat formou výzvy, která bude mít předepsanou strukturu a
bude obsahovat:
 druh opatření Fiche
 cíl opatření Fiche
 popis financovaných opatření
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vymezení území
vymezení žadatelů
vymezení způsobilých výdajů, formu a výši podpory
termín realizace, termín vyhlášení a ukončení výzvy
místo pro podání žádostí a způsob podání
odkaz na podrobnější informace k podání žádosti, kde bude formulář žádosti a podrobné
instrukce k vyplnění
Výzva bude vyhlášena vždy nejméně 3 týdny před konečným termínem podání žádostí a to minimálně
1x za rok.







Výzva k předkládání projektů bude zveřejněna na webových stránkách MAS, případně v obecních
zpravodajích, na úředních deskách obecních úřadů a na stránkách mikroregionu. Tímto se zabezpečí
informování o vyhlášené výzvě všem potencionálním příjemcům podpory bez možnosti upřednostňovat
jakoukoliv skupinu příjemců podpory.
Před zahájením příjmu žádostí bude probíhat školení pro případné zájemce. Toto školení zajišťuje
sekretariát MAS, který má zkušenosti s podáváním projektů. V sídle MAS je k dispozici manažer a
administrativní pracovnice, kteří budou po celou dobu žadatelům k dispozici jak radou odbornou, tak i
zajištěním administrativních služeb.
Administrativní postupy příjmu a registrace projektů
Předběžná administrativní kontrola při příjmu žádostí (z pohledu úplnosti, ne obsahové správnosti)
 Kontrola žadatele – pracovník zkontroluje, zda žadatel splňuje definici příjemce pomoci
 Kontrola projektu – pracovník zkontroluje, zda předmět projektu je v souladu s příslušnou Fichí
 Kontrola příloh (fyzická, ne obsahová) – pracovník zkontroluje, zda žadatel předložil všechny
povinné přílohy stanovené ve výzvě. V případě, že nebudou doloženy všechny povinné přílohy,
nebude žádost zaregistrována a bude vrácena žadateli. Žadatel bude ihned na místě písemně
informován o jejích důvodech a lhůta pro odstranění nedostatků bude 5-ti denní.
Při registraci žádosti bude vyplněn pomocný seznam příloh, ve kterém bude uvedeno, zda daná příloha
byla předložena nebo zda není třeba.
Administrativní kontrola následná (z pohledu obsahové správnosti)
Po skončení lhůty příjmu žádostí a lhůty pro doplnění probíhá kontrola administrativní a kontrola
přijatelnosti. Kontrola probíhá formou čtyř očí, kdy manažer a administrativní pracovník vyplní seznam
příloh a potvrdí, že žádost obsahuje veškeré doklady a jsou splněna veškerá kritéria přijatelnosti.
 Kontrola žádosti – jsou kontrolovány všechny údaje vyplněné v žádosti
 Kontrola projektu – je kontrolováno, zda projekt obsahuje všechny kapitoly dle závazného vzoru
obsahu projektu a zda jsou v projektu obsaženy patřičné informace. Závazný vzor obsahu
projektu bude zveřejněn spolu s výzvou
 Kontrola příloh – je provedena obsahová kontrola všech doložených příloh
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Výsledek kontroly je zaslán žadatelům formou doporučeného dopisu nebo předán osobně oproti podpisu.
Žadatel, u kterého bude projekt vyřazen, se může ve lhůtě 7 pracovních dnů odvolat a dojde k novému
přezkoumání. Pokud nedojde v tomto případě ke shodě, přezkoumání provede RO SZIF.
V sídle MAS jsou k dispozici po celou dobu manažer a administrativní pracovník, kteří jsou
zodpovědní za veškerou evidenci, příjem žádostí, vypracování dopisů ohledně příjmu, závad,
provádí registraci projektů ve speciálním registru přijatých žádostí. Tento registr slouží pro lepší
orientaci a pro přehlednost podaných žádostí. Zaznamenává se zde žadatel, opatření, celková částka a
požadovaná částka.

10.2. Způsob výběru projektů
Hodnotí se pouze projekty, které prošly předešlými administrativními kontrolami a splňují kritéria
přijatelnosti.
Každá Fiche má pevně stanovena kritéria přijatelnosti, která jsou vždy všem žadatelům předem známá.
Výběrová komise je složena z pěti členů a je jmenována vždy na tříleté období. Pokud člen hodnotící
komise bude se žádostí jakoukoliv formou provázán, nebude danou žádost hodnotit.
Hodnocení proběhne ve dvou fázích:
1. Veřejná obhajoba projektu – každý žadatel výběrové komisi představí svůj projekt.
2. Výběrová komise provede výběr projektů dle hodnotících kritérií, která jsou platná pro
konkrétní opatření, Fichi, v rámci kterých je na projekt žádána dotace. Jeden projekt hodnotí vždy
tři členové výběrové komise. V případě velkého rozdílu přidělených bodů oboduje projekt další
člen výběrové komise.
Bodování je transparentní, dohledatelné, konkrétní a jednoznačné. Bodovací listiny jsou založeny
v samostatné složce na sekretariátu MAS.
Preferenční kritéria (výběrová, bodování) jsou podrobně popsána v jednotlivých Fichích.
Postupy při výběru projektů
Výběr projektů probíhá na základě sestaveného žebříčku dle nejvyššího počtu bodů a výší přidělených
finančních prostředků na každé opatření – Fichi. Tímto způsobem se zabezpečí vyloučení lidského
faktoru při hodnocení, kritéria jsou jednoznačně stanovena a dochází k tomu, že schvalované projekty
jsou v souladu se strategií a odpovídají vyhlášené Fichi. Výběrová komise vyhotoví seznam vybraných
projektů dle pořadí a stanovené výše podpory.
Způsob zajištění osob, které se budou podílet na hodnocení a výběru projektů
Výběrová komise bude 5ti členná a je volena tříleté období. V regionu MAS je dostatek fundovaných lidí,
kteří mohou ve výběrové komisi pracovat. Každý člen výběrové komise se před zahájením bodování
zaváže, že nebude hodnotit projekt, pokud je s ním jakýmkoliv způsobem svázán.
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Opravné postupy
Každý rozhodovací proces musí mít opravné a odvolací prostředky. Pokud dojde k nějakým
pochybnostem či nejasnostem, v první řadě tento problém řeší manažer, v případě neshody odborná
pomoc pracovníků RO SZIF, případně pracovníků CP SZIF, kteří mají v náplni práce metodickou pomoc.

10.3. Realizační část
Administrace v průběhu realizace projektů
Každý projekt je zaevidován a má vytvořenu samostatnou složku. Projekt je obodován a výběrovou
komisí vybrán k dotování. Všechny vybrané projekty se v termínech únor, červen, říjen, podle data výzvy
předají na RO SZIF spolu se seznamem, protokolem, žádostmi.
RO SZIF posoudí předložené projekty, sepíše Dohodu a nastane průběh realizace. MAS v této fázi hraje
velkou úlohu. MAS předává potřebnou dokumentaci SZIF k proplacení, je každému žadateli pomocníkem
při řešení problémů a dotazů. Zástupce sekretariátu MAS provádí kontroly ex-ante, on-going, ad-hoc a je
také přítomen kontrolám projektů ex-post, které provádí pracovníci RO SZIF.Za vedení složek projektů
odpovídá manažer MAS spolu s administrativní pracovnicí.
Metodika plánování a provádění kontrol projektů
Při celém procesu podání, schvalování, realizace a vyhodnocování jsou nastaveny kontrolní
mechanismy, které mají tuto strukturu:
příjem žádosti
administrativní kontrola předběžná – oznámení žadateli o přijetí žádosti
administrativní kontrola následná – kontrola přijatelnosti a kontrola formální správnosti,
doporučený dopis žadateli nebo osobní předání oproti podpisu
realizace projektů
V této fázi probíhají kontroly ex-ante, on-going, ex-post a ad-hoc a to kromě kontroly ex-post
nezávisle na kontrolách SZIF.
Z každé kontroly ex-post bude sepsán kontrolní protokol, který bude pracovníkem SZIF předán
žadateli.
Kontrola se zaměřuje nejen na vlastní plnění projektu, ale také na plnění kritérií.
Pro provádění kontrol je pověřen manažer, případně jiný pověřený pracovník sekretariátu MAS.
Způsob zajištění osob, které se budou podílet na administraci a kontrole realizace projektů
Administrativní a kontrolní činnost zajišťuje sekretariát MAS.
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10.4. Kontrola činnosti MAS
Zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS
Proces kontroly bude probíhat metodou čtyř očí, každý proces rozhodování nikdy nezávisí pouze na
jednom pracovníkovi, každý proces má možnost provedení odvolání či podání námitky k rozhodnutí.
V náplni manažera bude za povinnost namátkově provádět kontroly jednotlivých činností, které
zabezpečují pověření pracovníci.
Zajištění kontroly účetnictví MAS (např. interní či externí audity)
MAS si nechá své účetnictví schválit auditem od nezávislého auditora dle zákona.
Postup při sebehodnocení MAS
(zpětné hodnocení činnosti MAS, které je dále využito k zefektivnění následných činností)
MAS bude provádět hodnocení své činnosti v oblasti zlepšení organizačních schopností – počet
podaných a zrealizovaných projektů, naplnění indikátorů.

10.5. Archivace
Plán archivace dokumentace
MAS má vypracován archivační a skartační řád, podle kterého veškerou dokumentaci ukládá a eviduje.
Technické zázemí pro archivaci
Veškerá dokumentace je systematicky ukládána v kanceláři Místní akční skupiny, která je umístěna v
prostorách Pivovarského hotelu v Kojetíně a tato místnost splňuje i podmínky pro místo pro archivaci.

10.6. Monitoring
Plán monitoringu
Každá Fiche má stanoveny monitorovací indikátory. Tyto se budou za každý projekt a následně za celou
Fichi a za celou MAS vyhodnocovat. K vyhodnocení je potřeba:
Lidské zdroje:
Sekretariát, resp. manažer MAS
Předseda nebo místopředseda MAS
Monitorovací výbor
Prostředky uplatňované při monitoringu:
naplnění stanovených monitorovacích ukazatelů pro jednotlivé Fiche
průběžné zprávy a závěrečná zpráva o realizaci projektu
fyzické kontroly projektů
Prostředky, které budou uplatněny pro hodnocení programu:
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naplnění stanovených hodnotících indikátorů pro jednotlivé Fiche, které jsou
jednoznačně měřitelné a hodnotitelné
průběžné hodnotící zprávy a konečná hodnotící zpráva úspěšnosti Strategie MAS pro
Leader
Monitorovací kritéria jsou podrobně popsána v jednotlivých Fichích a rovněž v kapitole 6.6.
Způsoby ověřování monitorovacích kriterií
Kontrola a ověřování monitorovacích kritérií bude probíhat v několika krocích:
 MAS bude provádět po ukončení realizace projektů kontroly naplňování monitorovacích kritérií.
 Při předložení žádosti o proplacení MAS zkontroluje každý podpořený projekt.
 Zástupce MAS se bude zúčastňovat kontrol řídících orgánů.

10.7. Vyhodnocení SPL (evaluace)
Po skončení každé výzvy se ze všech výše popsaných zdrojů provádí vyhodnocení SPL, jeho naplnění a
přínosy pro region či dopady pro další regiony.
Kontrolní a monitorovací činnost přináší dostatek informací k vyhodnocení SPL, tyto výsledky se
zveřejňují nejen na internetových stránkách, ale také v obecních zpravodajích, na obecních vývěskách.
Je zpracována hodnotící zpráva s výsledky naplňování SPL.

10.8. Propagace MAS
Informování o činnosti MAS je v první řadě na internetových stránkách, které se pravidelně aktualizují. K
této aktualizaci bude určen jeden pracovník, který při každé zásadní změně či potřebě informovat co
nejširší veřejnost provede aktualizaci.
Hlavním indikátorem účinnosti propagace MAS je úspěšnost naplňování monitorovacích kritérií –
množství podaných a realizovaných projektů a následně kolik se zrealizovalo nových zařízení občanské
vybavenosti, kolik se založilo nových podnikatelských a neziskových subjektů, kolik se vytvořilo nových
pracovních míst, o kolik se zvýšil odbyt místní produkce, o kolik se zvýšila návštěvnost regionu, kolik se
nově otevřelo památek pro veřejnost a kolik se obnovilo přírodních lokalit apod..
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11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců
MAS Střední Haná v prvopočátku nevznikal z iniciativy žen a mezi zakladateli jsou pouze dvě ženy, je ale
nutno podotknout, že se ženy do dění v MAS aktivně zapojují.
Řada žen se však účastní práce např. v rámci seminářů, volnočasových aktivit dětí apod.
V rámci MAS Střední Haná pracovala Pracovní skupina žen, která byla velmi aktivní a připravila řadu
aktivit, a především se se svými četnými připomínkami zapojila do přípravy Strategického plánu LEADER
2008 – 2013. Kromě toho iniciuje samostatné projekty, ať už v oblasti práce s mládeží, volnočasových
aktivit žen (ženy na mateřské dovolené), ale i cestovního ruchu.
Přehled konkrétních činností:
- Klub žen – důchodkyň Tovačov, vedený zakladatelkou MAS Zdenkou Dopitovou. Úzce spolupracuje
s vedením MAS při organizaci turistických výletů, cyklistických vyjížděk a poznávání okolní přírody.
Aktivity vedou k poradenství při koncipování průběhu cyklotras, opravách památek a udržování
významných přírodních míst – spolupráce při poznávání a údržbě rybníka Kolečko u Tovačova,
přednášky předsedy MAS v Tovačově na dané téma.
- Divadelní soubor Smotaná hadice z Křenovic, téměř ryze ženské uskupení tvořené hasičkami
z Křenovic vedené režiséry studenty Gymnázia Kojetín. Soubor spolupracuje na úrovni obcí z území MAS
hlavně Kojetína, Měrovic n. H., Stříbrnic. Kulturní aktivity dosáhly vysoké úrovně podpořené i režisérem
Milošem Formanem, s jehož hrou Hoří má panenko, zvítězil soubor na přehlídce Divadelní máj
v Němčicích n. H. a postoupil do celostátní přehlídky ve Vysokém nad Jizerou.
- Divadelní soubor Hanácká scéna z Kojetína, pracující při Městském kulturním středisku v Kojetíně, tvoří
z velké části ženy, studenti a studentky Gymnázia Kojetín z území MAS. Tento obnovený soubor se pustil
doslova do regionální divadelní osvěty, když během jednoho a půl roku objel s představením „Holt, někdo
to rád hot“ podle filmu Někdo to rád horké, prakticky celé území MAS.
Přínos žen je i ve výrazné konzultační podpoře při regeneraci panelového sídliště SEVER v Kojetíně, kde
probíhá spolupráce na úrovni městské – v rámci občanů, zastupitelů, škol a školských zařízení s vedením
města a MAS, zároveň na úrovni meziměstské, při shromažďování zkušeností s těmito zařízeními
v Tovačově, Troubkách a na menších obcích. Zde partnerské ženské kolektivy výraznou měrou přispívají
k řešení především zón pro dětská hřiště, zeleň a koncepci prostorových parametrů sídliště.
Spolupráce s mladými lidmi na území MAS:
-

mladí zemědělci vedení, členem MAS Ing. Petrem Indrákem, vedoucím farmy Ing. Josefa
Hlavinky v Polovicích se podílejí především na organizaci dětských dnů na koních, rytířských
soubojů s koňmi a úzce spolupracují s řediteli škol a školek v MAS
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společné tréninky a výměna mladých fotbalistů v rámci obcí, tenisová podpora mladým hráčům,
organizovaná při TJ Sokol Kojetín pro mladé talenty, trénink s kvalitními trenéry
kanoistické aktivity pro mládež z území MAS v Kojetíně – pořádání každoročních závodů dračích
lodí a výchova od nejmenších talentů z obcí Tovačov, Troubky, Polkovice, Stříbrnice, Lobodice,
Uhřičice
aktivity dané spojením a spoluprací mladých lidí, bývalých starostů a společenství ředitelů škol a
školských zařízení mikroregionu Střední Haná za organizace členů MAS vedly k pořádání akce
Indiánské léto v lese u Záříčí – děti a mladí lidé mají možnost žít chvíli jako Indiáni pod vedením
instruktorů, vychovatelů a učitelů
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