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Strategický plán LEADER 
 
 

 
 
 
 
 
1. Žadatel / předkladatel SPL 
 
 

Přesný název místní akční skupiny:  Region HANÁ, o.s. 
Právní forma místní akční skupiny:  občanské sdružení 
IČ:       26656426 
 
Statutární zástupce:    Ing. Miroslav Mačák, předseda sdružení 
Sídlo:      Region HANÁ, 783 46 Těšetice č.p. 75 
Kraj:      Olomoucký 
NUTS 2:      Střední Morava 

 
Region HANÁ je registrován jako občanské sdružení pod č.j.: VS/1-1/567469/04-R u Ministerstva vnitra. 
Orgány sdružení jsou valná hromada, rada sdružení a revizní výbor, dále funguje programovací výbor a 
monitorovací výbor. Region HANÁ je členem Národní sítě MAS ČR. 
 
 
 
2. Základní údaje o území MAS 
 
 

Rozloha v km2     203,83 km2  
Počet obyvatel celkem    23.178 
Jedná se o údaj k 31.12.2006 – za poslední uzavřený kalendářní rok (dle údajů ČSÚ) 
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3. Zpracování SPL MAS 
 
 
Způsob zpracování SPL MAS Regionu HANÁ, využité metody, výchozí strategické dokumenty 
Zapojení místních aktérů do zpracování SPL 
 
Region HANÁ má dobré zkušenosti s využíváním regionálních, národních i evropských programů a politik 
regionálního rozvoje. Jestliže využití regionálních a národních programů je srovnatelné s dalšími 
obdobnými regiony v ČR, v případě realizace evropských podpůrných politik, zejména předvstupních 
programů Phare, Sapard a následně programů LEADER (obecně celého OP Rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství), je situace v mikroregionu ještě daleko příznivější – Region HANÁ je velmi 
aktivní ve využívání prostředků ze strukturálních fondů EU.  
 
V Regionu HANÁ se principy LEADER uplatňují již od roku 2002.  
Region z tohoto hlediska patří k průkopníkům programů typu LEADER, MAS Region HANÁ je rovněž 
nejúspěšnější MAS v Olomouckém kraji.  
 
Iniciativa LEADER: 

Program Zaměření projektu Dotace Rok 
LEADER ČR „Program LEADER  v Regionu HANÁ“ 

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 
5.100.000 Kč 2004 

LEADER + „HANÁCKÉ LIDR“ 
Aktivní péče a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Hané 

11.000.000 Kč 2004 

LEADER ČR „NAŠA HANÁ“ 
Tvorba podmínek pro zlepšení kvality života, Podpora 
podnikatelských aktivit v regionu 

3.600.000 Kč 2005 

 
 
Na základě těchto zkušeností byla zahájena příprava nového strategického plánu LEADER místní akční 
skupiny Regionu HANÁ již v průběhu roku 2006. 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 programovací výbor) ve složení zástupců 
obcí a podnikatelů odpovědná za řízení, koordinaci a naplnění principů partnerství. Členové strategické 
komise – programovacího výboru potom nominovali do jednotlivých pracovních skupin další členy, své 
zástupce. Pracovní skupiny byly sestaveny pro čtyři základní 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:  

 Pracovní skupina Děti a mládež 
 Pracovní skupina Ženy  
 Pracovní skupina Zemědělci 
 Životní prostředí   
 Cestovní ruch 

 

  Strana 2 (celkem 59) 



Strategický plán LEADER  Region HANÁ, občanské sdružení 

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 – programovacím 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 Regionu HANÁ ke schválení. 
 
 
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 programovacího výboru MAS 
zapojení veřejnosti – zejména formou připomínkování prioritních opatření na webových 
stránkách MAS Regionu HANÁ 

Schválení strategického plánu LEADER 
projednání a odsouhlasení v rámci programovacího 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 – Strategie Regionu HANÁ. Bližší informace a vazby k SPL jsou uvedeny v relevantní kapitole 
6.5. Integrovaná strategie území (celková strategie).  
 
Expertní odborníci podílející se na zpracování SPL MAS 
Hlavní tým, mimo výše uvedených místních aktérů, členů pracovních skupin a strategické komise 
– programovacího výboru, který byl odpovědný za přípravu Strategického plánu LEADER MAS 
Regionu HANÁ byl tvořen těmito odborníky: 
 
Ing. Jaroslav Brzák, manažer společnosti 
Ing. Miroslav Mačák, předseda občanského sdružení 
Mgr. Marta Husičková, starostka obce Náměšť na Hané 
Ing. Zbyněk Müller, externí poradce v oblasti dotační politiky, jednatel společnosti BM asistent s.r.o. 
Zdeňka Žáková, administrativní pracovnice MAS 
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Bližší informace ke kvalifikačním předpokladům a zkušenostem těchto expertních odborníků jsou 
uvedeny následně v relevantní kapitole 9.2 Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL. 
 
 
Realizace programu LEADER bude v Regionu 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. 
 
 
 
 
4. Analýza území MAS 
 
 
4.1. Hodnocení území 
 
Region HANÁ v současnosti zahrnuje území o ploše 203,83 km2 v rovinaté oblasti Hané západně 
od města Olomouce. Zahrnuje celé území Mikroregionu KOSÍŘSKO (obce Lutín, Drahanovice, 
Slatinice, Slatinky, Těšetice, Hněvotín Luběnice, Ústín a Olšany u Prostějova), část území Mikroregionu 
Litovelsko (obce Náměšť na Hané, Senice na Hané, Loučka, Loučany, Bílsko, Vilémov, Senička a 
Olbramice) a část území Mikroregionu Kostelecko (obce Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, 
Laškov, Pěnčín, Smržice a Stařechovice).  
Nejvyšším místem kolem kterého se region rozprostírá je Velký Kosíř s 442 metry nad mořem, „nejvyšší 
hanácká hora“. Regionem protékají potoky Blata, Slatinka, Zlatá Stružka, Šumice a Deštná.  
 
Region je součástí správního obvodu obce III. stupně Olomouc a částečně i Litovel a Prostějov. 
Region je součástí NUTS II Střední Morava. 
 
Území Regionu HANÁ je oblastí tradiční (nejopravdovější) Hané se specifickými kulturními 
zvyklostmi a nářečím. Jsou zde udržovány staré lidové obyčeje a pořádány tradiční společenské 
akce.  
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Jak vyplývá z celé této části, Region 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 charakteristikami a příležitostmi. Jsou to především převážně rovinaté území s vysokým 
podílem zemědělské prvovýroby na velmi bonitních půdách a nebo jedna z nejcennějších oblastí 
ČR z hlediska lidové kultury (folklorních tradic, architektury atd.). 
 
Jednotu regionu podtrhuje i vývoj ve sdružování místních subjektů – region organizačně vznikl „spojením“ 
dvou mikroregionů, později přistoupili i obce ze třetího sousedního mikroregionu, aktivně zde pracují tři 
svazky obcí, obce i další místní subjekty mají podobné základní charakteristiky a dlouhodobě 
spolupracují.  
Spolupráce mezi všemi těmito mikroregiony je ověřena realizací více společných projektů i úspěšnou 
účastí v předchozích kolech Iniciativy LEADER.  
 
 
 
4.2. Zdroje území pro realizaci SPL (jaké možnosti dané území má nebo jaké je 
možné generovat) 
 
A. Lidé 
 
Region HANÁ tvoří 23 obcí a žije zde více než 23 tisíc obyvatel. Největšími obcemi podle počtu 
obyvatel jsou Lutín, Senice na Hané, Náměšť na Hané a Drahanovice. V osmi obcích žije méně než 
500 obyvatel. Počet obyvatel v obcích 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 mikroregion. Spádovými městy jsou Olomouc, Prostějov a 
případně i Litovel, pracovní příležitosti nacházejí místní občané rovněž zejména v Lutíně. 
 
Věková struktura obyvatel žijících na území mikroregionu je znázorněna rovněž v následující tabulce. 
Hodnocení čísel ve srovnání s ostatními mikroregiony Olomouckého kraje vypovídá o obvyklém 
zastoupení obyvatel v kategorii 15-59 let. Naopak nízký je počet obyvatel v kategorii 0-14 let. 14,89% 
za mikroregion je velmi negativní údaj. Tuto skutečnost 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.  
Negativní skutečností je, že i počet obyvatel starších 60-ti let ve všech obcích (s výjimkou obce 
Pěnčín) převyšuje nejmladší generaci. Interpretace je zřejmá – stárnutí populace v regionu. 
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Počet obyvatel obcí Regionu HANÁ k 31.12.2006 a jejich věková struktura 

Obec Obyvatel 0 – 14 let + % 60 a více let + % 15 – 59 let + % 
Bílsko 213 26 12,21 35 16,43 152 71,36 
Čechy p.Kosířem 1010 160 15,84 228 22,57 622 61,58 
Čelechovice n.H. 1227 204 16,63 289 23,55 734 59,82 
Drahanovice 1675 259 15,46 311 18,57 1105 65,97 
Hněvotín 1309 209 15,97 246 18,79 854 65,24 
Laškov 575 79 13,74 141 24,52 355 61,74 
Loučany 642 81 12,62 150 23,36 411 64,02 
Loučka 212 28 13,21 54 25,47 130 61,32 
Luběnice 399 50 12,53 93 23,31 256 64,16 
Lutín 3249 496 15,27 551 16,96 2202 67,77 
Náměšť na Hané 1914 265 13,85 477 24,92 1172 61,23 
Olbramice 211 28 13,27 48 22,75 135 63,98 
Olšany u PV 1453 202 13,90 280 19,27 971 66,83 
Pěnčín 738 126 17,07 122 16,53 490 66,40 
Senice na Hané 1813 300 16,55 352 19,42 1161 64,04 
Senička 326 57 17,48 63 19,33 206 63,19 
Slatinice 1483 202 13,62 357 24,07 924 62,31 
Slatinky 494 76 15,38 107 21,66 311 62,96 
Smržice 1599 216 13,51 317 19,82 1066 66,67 
Stařechovice 547 90 16,45 119 21,76 338 61,79 
Těšetice 1255 177 14,10 285 22,71 793 63,19 
Ústín 365 52 14,25 89 24,38 224 61,37 
Vilémov 469 69 14,71 97 20,68 303 64,61 
Region HANÁ 23178 3452 14,89 4811 20,76 14915 64,35 
Zdroj: Český statistický úřad 
Pozn. Počet obyvatel je uveden dle MOS ČSÚ k 31.12.2006, věková struktura k 31.12.2005. 
 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání u obyvatel starších 15-ti let, 1.3.2001 SLBD 

 Celkem 1 2 3 4 5 6 
Bílsko 177 75 56 33 7 6 0 
Čechy p.K. 763 219 346 154 18 25 1 
Čelechovice 983 269 432 210 21 46 5 
Drahanovice 1404 375 644 266 36 64 19 
Hněvotín 932 246 435 176 19 44 12 
Laškov 504 146 221 91 8 30 8 
Loučany 514 130 230 115 17 21 1 
Loučka 185 62 85 27 2 7 2 
Luběnice 351 99 165 64 7 14 2 
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Lutín 2605 616 1060 629 67 197 36 
Náměšť n.H. 1570 388 678 354 42 96 12 
Olbramice 182 58 79 36 1 8 0 
Olšany u PV 1189 293 597 226 25 46 2 
Pěnčín 586 185 262 106 5 27 1 
Senice n.H. 1487 375 677 337 27 64 7 
Senička 280 75 132 52 7 13 1 
Slatinice 1179 255 537 279 28 68 12 
Slatinky 350 94 148 85 8 15 0 
Smržice 1298 326 582 287 34 59 10 
Stařechovice 447 119 207 93 5 23 0 
Těšetice 1024 262 410 243 25 71 13 
Ústín 289 86 125 57 6 9 6 
Vilémov 400 114 173 81 12 18 2 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
Vysvětlivky: 
1 Obyv. bez vzdělání, základní a neukončené vzdělání 4 Obyvatelé s vyšším odborným vzděláním 
2 Obyv. vyučení a střední odborné vzdělání bez maturity 5 Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním 
3 Obyv. s úplným středním vzděláním s maturitou 6 Obyvatelé s nezjištěným vzděláním 
 
Většina údajů z přehledu dosaženého vzdělání odpovídá obecně a celorepublikově zjišťovaným 
průměrům. Jediným faktem hodným zaznamenání je počet a procento obyvatel s vysokoškolským 
vzděláním. Hodnoty kolem pěti procent jsou hluboce podprůměrné. Důvodem je zejména menší počet 
pracovních příležitostí pro vysokoškoláky. 
 
 
Následující aktivních přehled spolků a zájmových sdružení je jednoznačným a pozitivním 
dokladem o fungující „občanské společnosti“, zájmu místních obyvatel podílet se na spolkovém, 
sportovním, kulturním, společenském životě. 
Zástupci celé řady těchto spolků spolupracují s MAS Region HANÁ a rovněž připravují zajímavé 
investiční i neinvestiční projekty pro Iniciativu LEADER. 
 
0bec SUBJEKTY 
Bílsko Tělocvičná jednota Sokol Bílsko, SDH Bílsko 
Čechy p.Kosířem SDH Čechy pod Kosířem, TJ.Sokol Čechy pod Kosířem, Klub seniorů a Junák 
Čelechovice n.H. SDH Studenec, SDH Čelechovice, Myslivecké sdružení Haná, TJ Sokol, OPS Trilobit, 

Mateřské centrum Krteček, Sbor pro občanské záležitosti, Český zahrádkářský svaz 
Drahanovice SDH Drahanovice, Ludéřov, Střížov, Lhota pod Kosířem,TJ Sokol Drahanovice, Oddíl 

Racek v Ludéřově, OS U nás Drahanovice – Ludéřov, MS Drahanovice 
Hněvotín FC Hněvotín, SDH,ČSŽ,ČČK,MS,Chovatelé 
Laškov SDH Laškov, SDH Krakovec, TJ Laškov, 1 FC Laškov –malá kopaná, SRPŠ 
Loučany SDH Loučany, 1. FC Loučany 
Loučka SDH Loučka 
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Luběnice SDH Luběnice, MS ČCK, Základní organizace chovatelů poštovních holubů Luběnice 
Lutín Český svaz žen, SDH, TJ Sigma Lutín, Český rybářský svaz, dětská organizace DUHA 

Křišťál Lutín, Klub důchodců SIGMA 
Náměšť na Hané TJ Sokol, SK Náměšť n.H., SDH, Myslivecké sdružení, Český svaz zahrádkářů, Seniorklub, 

Mateřské centrum Pohádka o.s., Za Dveřmi o.s. (divadelní soubor) 
Olbramice Klub důchodců, Sbor dobrovolných hasičů, Slunečnice - sdružení při ŠD Olbramice, TJ 

Sokol 
Olšany u Prost. TJ Sokol, SDH, loutkové divadlo, myslivecké sdružení, zahrádkáři 
Pěnčín Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecká společnost HUBERT, Sportovní klub,  

Místní skupina Moravského rybářského svazu,Středisko leteckých sportů  
Senice na Hané Myslivecké sdružení Senička / Odrlice, MO ZO Českého svazu chovatelů, Sbor 

dobrovolných hasičů (SDH), TJ Senice na Hané, Sdružení sportovních rybářů, Seniorklub, 
Taneční skupina TRIPS, Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Odrlice, Sbor dobrovolných 
hasičů (SDH) Cakov, Římskokatolická farnost Senice na Hané, Myslivecké sdružení 
Senice na Hané a TJ Sokol Odrlice 

Senička Skautský oddíl Senička, SDH, Český kynologický svaz, Junák 
Slatinice Myslivecké sdružení Slatinice, Sbor dobrovolných hasičů Slatinice, Sbor dobrovolných 

hasičů Lípy, Sportovní klub Slatinice, Soubor Malá Hanačka při ZŠ Slatinice, Skautský 
oddíl Slatinice, Taneční skupina Rytmus Slatinice, Římskokatolická farnost Slatinice 

Slatinky SDH Slatinky, Myslivecké sdružení Slatinky 
Smržice TJ Sokol Smržice, KČT Smržice, Český  zahrádkářský svaz Smržice,  TJ – oddíl kopané 

Smržice,  Myslivecké sdružen Smržice, SDH Smržice 
Stařechovice TJ Sokol Stařechovice, SDH Služín, SDH Střechovice, Český zahrádkářský Svaz 

Střechovice, Český svaz chovatelů Stařechovice 
Těšetice Klub seniorů, TJ Sokol, 4 oddíly malé kopané, SDH, myslivecké sdružení, zahrádkáři, 

chrámový pěvecký sbor, Charita 
Ústín Sbor dobrovolných hasičů 
Vilémov SDH Vilémov, TJ Sokol Vilémov , Myslivecké sdružení  Vilémov, SRPŠ při MŠ a ZŠ 

Vilémov 
 
 
 
B. Podnikání, hospodářská charakteristika 
 
Hodnotící komentář 
Struktura hospodářství Regionu HANÁ je dána historickým vývojem i zdejšími přírodními podmínkami. 
Pro region je typické zastoupení poměrně velkého počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené 
do kategorie malých, případně středních.  
Hlavní zaměstnavatelé se nachází v Lutíně, tradičním strojírenském sídle. Pro nové investory jsou 
zajímavé i další obce u rychlostní komunikace – Hněvotín a Olšany. 
 
Přehled významnějších podnikatelských subjektů v regionu (nad 20 zaměstnanců) 
Firma Zaměření činnosti Obec 
Jiří Pluskal Oděvy prádlo – šicí dílny Čechy pod Kosířem 
Apetit Potravinářství Hněvotín 
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Wanzl, s.r.o. Výroba kovodělných výrobků Hněvotín 
Spurný Jaroslav Ing. Zemědělská činnost Hněvotín 
Zemědělské družstvo Hněvotín Zemědělská činnost Hněvotín 
Autodoprava Běhal, s.r.o. Nákladní autodoprava Loučany 
BOC Edwards, s.r.o. Výroba čerpadel a kompresorů Lutín 
Horst Lehmann, s.r.o. Textilní výroba Lutín 
Jasutex, s.r.o. Výroba pracovních oděvů Lutín 
John Crane Sigma, a.s. Výroba čerpadel a kompresorů Lutín 
Lutínská nástrojárna, s.r.o. Nástroje, nářadí, strojírenství Lutín 
Ol-trade, s.r.o. Stavební činnost Lutín 
Oprava obráběcích strojů, s.r.o. Obráběcí stroje, stavebnictví Lutín 
Sigma 1868, s.r.o. Výroba čerpadel a kompresorů Lutín 
Sigma DIZ, s.r.o. Výroba čerpadel a kompresorů Lutín 
Sigma Doprava, s.r.o. Doprava Lutín 
Sigma Group, a.s. Výroba čerpadel a kompresorů Lutín 
Sigma Slévárny - Údržba, s.r.o. Strojírenské činnosti Lutín 
Sigma Výzkum.vývoj.ústav, s.r.o. Výzkum a vývoj Lutín 
Sigrest, s.r.o. Restaurační činnost Lutín 
Slévárna Lutín, s.r.o. Odlévání železa, zámky a kování Lutín 
Stavod Lutín, a.s. Výroba trubek, vrtné práce Lutín 
Zeměd.družstvo Olšany Hablov Zemědělská činnost Olšany u Prostějova  
ODZ, s.r.o. Výroba pilařská a impregnace dřeva Olšany u Prostějova  
Ing. František Abrahám Výroba plastových obalů Olšany u Prostějova  
Mürdter Dvořák, lisovna, s.r.o. Výroba pro automobilový průmysl  Olšany u Prostějova  
Mürdter Dvořák, nástrojárna Výroba pro automobilový průmysl  Olšany u Prostějova  
Uniagris Pěnčín, a.s. Zemědělská činnost Pěnčín 
Marotta, s.r.o. Velkoobchod s odpadem a šrotem Pěnčín 
Panav, a.s. Výroba přívěsů a návěsů Senice na Hané 
Fonap Litovel, s.r.o. Výroba nástrojů a nářadí Senice na Hané 
Zemědělské družstvo Haná Zemědělská činnost Senice na Hané 
Zemědělské družstvo Senice n.H. Zemědělská činnost Senice na Hané 
Malitas, s.r.o. Potravinářství, výroba mlýnských produktů Slatinice 
Lázně Slatinice, a.s. Lázeňství a zdravotní péče Slatinice 
Eva Svobodová Průmyslové čištění a úklid, maloobchod Slatinky 
Laski, s.r.o. Výroba a opravy strojů, stavitelství, truhlářství Smržice 
Zemědělské družstvo Těšetice Rostlinná a živočišná výroba Těšetice 
 
Zemědělské podnikatelské subjekty působící v regionu 
0bec SUBJEKTY 
Bílsko Bajer Marek, Jemelka Jiří ml. a st., Hrbáček Alois, Kadlec Jan, Aclar Milan,Hrbáček 

Petr, Vlčková Anna 
Čechy p.Kosířem Ševčíková Ludmila 
Čelechovice n.H. Navrátilová Ludmila 
Drahanovice Srovnal Zdeněk, Dvořák Jiří 

  Strana 9 (celkem 59) 



Strategický plán LEADER  Region HANÁ, občanské sdružení 

Hněvotín Zemědělské družstvo Hněvotín, Doležal Jiří, Spurný Jaroslav ing. 
Laškov Chromec Antonín, Šoustal Vlastimil 
Loučany Konečný Jaromír, Stejskal Jiří, Nakládal Pavel, Vávra Rostislav, Otruba Bedřich, 

Otrubová Oldřiška 
Loučka Müller Martin, Grézl Josef 
Lutín Beran Zdeněk, Beran Čeněk, Smička Jaroslav 
Olbramice Solovský Jindřich 
Olšany u Prost. Zemědělské družstvo Olšany-Hablov, Kubíček Ivo 
Pěnčín UNIAGRIS Pěnčín, a.s., Kvapil Ladislav, Vychodil JIří 
Senice na Hané Zemědělské družstvo Senice na Hané, ZD Haná, Tobiáš Drahomír, Tobiáš Libor, 

Tobiášová Miloslava, Tobiáš Josef, Grecman Lubor, Grulich Vladimír 
Senička Lakomý Václav 
Slatinice Mišák Petr, Mišák CZ s.r.o., Sekera Zdeněk 
Slatinky Vlachová Drahomíra 
Smržice Zemědělské družstvo Smržice, SEMO s.r.o. 
Stařechovice AGROS HANÁ s.r.o., Šoustal Stanislav 
Těšetice Zemědělské družstvo Těšetice, Běhal František, Koutný Václav, Coufal Tomislav, 

Kašpar Ladislav, Lepař Jaroslav 
Vilémov Škůrek Petr, Klein Radoslav,Slouka Miroslav, Filípek Pavel 
 
 
Přehled využití jednotlivých ploch v  Regionu HANÁ nabízí obvyklý a očekávaný pohledy. U „hanáckého“ 
mikroregionu 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 HANÁ 
 Bílsko Čechy p. 

K. 
Čelechovice 

na Hané 
Drahanovice Hněvotín Laškov Loučany Loučka 

Celková výměra 372.8 918.2 726.6 1352.9 1172.7 1286.9 498.2 619.8 
Lesní půda 48.0 243.9 5.8 400.3 6.5 656.9 0.0 340.5 
Louky 1.4 8.4 7.5 12.7 8.2 36.5 4.8 5.4 
Orná půda 275.0 557.2 587.9 730.1 1021.1 485.1 430.3 243.7 
Ostatní plochy 16.9 53.4 68.3 82.9 62.8 41.2 28.8 12.5 
Ovocné sady 15.5 7.3 3.3 21.9 4.2 9.0 0.0 0.0 
Vodní plochy 1.3 6.5 4.4 5.1 3.6 14.7 4.7 0.9 
Zahrady 9.6 27.1 31.1 74.3 22.4 28.7 17.9 12.2 
Zastavěné pl. 5.2 14.6 18.4 25.7 20.1 14.7 11.8 4.7 
Zeměd. půda 301.5 599.9 629.8 838.9 1079.7 559.3 452.9 261.2 
 
 Luběnice Lutín Náměšť 

na H. 
Olbramice Olšany u 

PV 
Pěnčín Senice 

na H. 
Senička 

Celková  výměra 275.7 820.2 1865.2 304.4 1104.7 532.0 1924.6 569.2 
Lesní půda 0.0 1.1 857.7 78.3 1.8 54.1 174.6 81.4 
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Louky 0.9 4.7 24.4 1.6 0.5 31.4 15.5 7.2 
Orná půda 243.6 638.8 797.9 192.6 982.6 373.4 1493.8 427.1 
Ostatní plochy 12.7 94.6 91.9 18.7 63.4 23.1 101.0 25.5 
Ovocné sady 0 0.8 0 0 0.5 13.2 4.2 0.7 
Vodní plochy 2.2 4.4 13.8 0 5.8 5.4 5.7 4.4 
Zahrady 9.3 36.0 49.1 7.9 26.8 21.1 44.9 14.8 
Zastavěné plochy 7.1 39.8 30.3 5.3 23.3 10.5 34.8 8.3 
Zemědělská půda 253.8 680.4 871.5 202.1 1010.3 439.0 1608.6 449.7 
 
 Slatinice Slatinky Smržice Stařechovice Těšetice Ústín Vilémov X 
Celková  výměra 778 802.6 1255.8 658.5 1248.2 440.1 855.1  
Lesní půda 117.6 341.7 9.4 32.8 0 2.7 403.5  
Louky 8.5 39.3 6.4 16.3 1.6 0.3 6.7  
Orná půda 520.8 358 1100 541.2 1111.0 399.4 123.9  
Ostatní plochy 59.9 24.8 69.7 31.9 76.4 16.7 34.7  
Ovocné sady 10.0 9.1 5.8 5.1 1.7 0.0 258.6  
Vodní plochy 1.7 0.9 6.2 4.4 10.1 3.4 0.8  
Zahrady 41.2 21.7 32.3 15.9 23.9 10.7 17.6  
Zastavěné plochy 18.3 6.9 26.0 11 23.6 7 9.4  
Zeměd.půda 580.5 428.4 1144.5 578.5 1138.2 410.4 406.8  
Zdroj: Český statistický úřad 
 
 
Následující tabulka nabízí další úhel pohledu na region. Zejména největší obec a sídlo většiny místních 
firem – Lutín je schopno generovat pracovní příležitosti a tedy za prací musí vyjíždět menší procento 
obyvatel. V menších obcích již nevytváří tolik podnikatelé tolik pracovních příležitostí pro místní obyvatele 
a většina potom musí za prací denně vyjíždět. Přesto celkové procento vyjíždějících na úrovni cca 55% je 
na venkovský region poměrně příznivé. Hlavním cílem a místem, kde místní občané nacházejí pracovní 
příležitosti, jsou Lutín a města Olomouc, Prostějov a Litovel. 
 
Přehled pracovních příležitostí v mikroregionu k 1.3.2001 SLBD 
Obec Ekonomicky aktivní Vyjíždí za prací denně 

mimo obec 
% vyjíždějících 

Bílsko 90 56 62,2% 
Čechy pod Kosířem 442 226 51,0% 
Čelechovice na Hané 546 325 59,5% 
Drahanovice 798 475 59,5% 
Hněvotín 584 339 58,0% 
Laškov 264 150 56,8% 
Loučany 310 192 62,0% 
Loučka 96 45 46,8% 
Luběnice 201 129 64,0% 
Lutín 1657 668 40,3% 
Náměšť na Hané 903 514 57,0% 
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Olbramice 108 46 42,5% 
Olšany u Prostějova 727 422 58,0% 
Pěnčín 344 201 58,4% 
Senice na Hané 907 439 48,4% 
Senička 169 110 65,0% 
Slatinice 706 447 63,3% 
Slatinky 192 129 67,0% 
Smržice 768 434 56,5% 
Stařechovice 294 183 62,2% 
Těšetice 592 358 60,4% 
Ústín 159 105 66,0% 
Vilémov 249 126 50,6% 
Region HANÁ 11106 6119 55,1% 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
 
Hodnotící komentář, analýza trhu práce  
Míra nezaměstnanosti v Regionu HANÁ (stejně jako v celé ČR) se dlouhodobě udržuje na stabilní 
úrovni, resp. v posledních dvou letech a má dokonce zřetelně klesající tendenci. Míra 
nezaměstnanosti v regionu je pod průměrem Olomouckého kraje a není vnímána jako problém. 
Problémy spočívají spíše v jejím charakteru – nedostatek příležitostí pro specifické skupiny a případně i 
nepoměr mezi potřebami zaměstnavatelů a dovednostmi potenciálních pracovníků. 
Tato pozitivní skutečnost je dána jak podnikatelskými aktivitami v „průmyslovém centru“ regionu – obci 
Lutín a rovněž blízkostí regionálních center – Olomouce a Prostějova, a dále rovněž rozvojem místních 
malých a středních podniků.  
 
Statistika trhu práce v Regionu HANÁ k 31.10.2007 

Obec Ekonomicky 
aktivní 

Míra  
nezaměstnanosti 

Dosažitelní 
uchazeči 

k 31.10.2007 

Nezaměstnanost 
k 31.5.2006 

Bílsko 90 2,2 % 2 5 5,6% 
Čechy pod Kosířem 442 2,9 % 13 32 7,2% 
Čelechovice na Hané 546 7,9 % 43 49 9,0% 
Drahanovice 798 5,4 % 43 67 8,4% 
Hněvotín 584 5,1 % 30 34 5,8% 
Laškov 264 5,3 % 14 21 8,0% 
Loučany 310 6,1 % 19 29 9,4% 
Loučka 96 6,3 % 6 13 13,5% 
Luběnice 201 3,0 % 6 16 8,0% 
Lutín 1657 5,6 % 93 105 6,3% 
Náměšť na Hané 903 4,3 % 39 57 6,3% 
Olbramice 108 4,6 % 5 11 10,2% 
Olšany u Prostějova 727 2,5 % 18 41 5,6% 
Pěnčín 344 6,1 % 21 28 8,1% 

  Strana 12 (celkem 59) 



Strategický plán LEADER  Region HANÁ, občanské sdružení 

Senice na Hané 907 5,4 % 49 74 8,2% 
Senička 169 6,5 % 11 15 8,9% 
Slatinice 706 3,4 % 24 41 5,8% 
Slatinky 192 3,6 % 7 13 6,8% 
Smržice 768 3,5 % 27 41 5,3% 
Stařechovice 294 2,4 % 7 16 5,4% 
Těšetice 592 4,7 % 28 40 6,8% 
Ústín 159 4,4 % 7 9 5,7% 
Vilémov 249 5,2 % 13 23 9,2% 
Region HANÁ 11106 4,73 % 525 780 7,02 % 
Zdroj: Portál MPSV 
 
 
 
C. Cestovní ruch 
 
 
Hodnotící komentář, kulturní charakteristika území, předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu 
Region HANÁ má z pohledu cestovního ruchu poměrně specifické postavení. Rozhodně má svým 
návštěvníkům co nabídnout, mezi pozitivní skutečnosti a přednosti patří například celá řada kulturních 
památek, přírodních atraktivit, zajímavostí, ale i pořádané společenské a kulturní akce nebo rozšiřující se 
síť cyklostezek. Na druhé straně mikroregion nepatří mezi standardní turistické destinace. 
Nejčastějšími návštěvníky regionu jsou lidé ze Střední Moravy, ti tvoří více než polovinu celkového 
počtu všech návštěvníků, téměř 17 % návštěvníků pochází ze Severní Moravy a Slezka, nejméně turistů 
přijíždí na Hanou ze severozápadních Čech (pouze necelá 2%).  
Cílem výletů jsou pro většinu návštěvníků regionu zámky v Náměšti na Hané a Čechách pod 
Kosířem (zde i Hasičské muzeum), Černá věž v Drahanovicích a Lázně Slatinice. 
Téměř polovina návštěvníků se zde nezdrží déle než jeden den (nevyužívají možnosti přenocování), déle 
než 6 nocí se zdrží zhruba 20% turistů. Nejčastěji se ubytovávají v soukromí u známých či příbuzných, 
z veřejných typů ubytování využívají nejvíce penziony, kempy a levnější hotely. Služeb cestovních 
kanceláří nevyužívá k zajištění pobytu v regionu téměř 90% návštěvníků.  
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.  
 
Důvody, které vedou turisty k návštěvě regionu HANÁ: 
poznání regionu (kultura, folklór, historie) 22,0 % sport (turistika, cyklistika apod.) 9,1 % 
celková relaxace 19,2 % zdraví (léčení, lázně, rehabilitace) 5,6 % 
návštěva příbuzných nebo známých 17,0 % pouze projíždějí 4,4 % 
komerční důvody (práce, obchod) 10,2 % Jiný 12,3 % 
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Návštěvnost vybraných objektů a akcí v Regionu HANÁ v roce 2004:  
 Počet návštěvníků v roce 2004  
Zámek v Náměšti na Hané 21.000 
Černá věž v Drahanovicích   1.800 
Festival Folková zahrada v Náměšti na Hané 25.000 
Hanácké slavnosti   2.000 
Silvestrovský výstup na Kosíř   3.000 
Zámek v Čechách pod Kosířem 15.000 
Hasičské muzeum 4.500 

 
 
Přednosti regionu z pohledu cestovního ruchu a současně předpoklady pro marketingový úspěch 
předkládaného projektu stojí na několika základních pilířích. Jedná se zejména o nabídku: 

 A. Cykloturistika – značené cyklotrasy a cyklostezky 
 B. Přírodní a kulturní památky, turisticky atraktivní místa v mikroregionu 
 C. Lázeňství, lázně Slatinice 

 
A. Cykloturistika – značené cyklotrasy a cyklostezky 
Výrazným fenoménem dnešní doby je cykloturistika, která se silně podílí na návštěvnosti oblastí 
vhodných pro tento typ cestovního ruchu. Pro cykloturistiku jsou v mikroregionu velmi příhodné 
podmínky. Cyklotrasy IV. třídy zasahující do Regionu HANÁ: 

Číslo Průběh trasy Km 
6025 Bouzov - Slavětín - Náměšť na Hané – Olomouc 46 
6032 Uničov - Troubelice - Nová Hradečná - Oskava – Náměšť na Hané 24 
6027 Litovel - Náklo – Poděbrady 26 
6033 Pěnčín - Odrlice - Mladeč - Nový Dvůr 23 
6034 Čechy p. Kosířem - Slatinice – Těšetice 15 
6038 Těšetice – Lutín – Slatinky 4 
5028 Prostějov - Čechy p.K. - Skřípov - Pohora 20 
5039 Čelechovice - Kostelec n.H. - Lipová - Horní Štěpánov 20 

 
Přestože neexistuje jednotná a komplexní porovnatelná statistika zájmu o cyklostezky a cyklotrasy, je na 
základě celé řady indicií zřejmý výrazný rozvoj cykloturistiky. Pouze nárazově jsou sledovány počty 
turistů, kolařů využívající jednotlivé cyklistické stezky. V případě cyklotras procházejících obcí Náměšť na 
Hané, dosahuje denní počet projíždějících cyklistů při shodě okolností (letní sezóna, hezké počasí, 
víkend) často až na hranici 2.000 denně. 
 
 
B. Kulturní památky, turisticky atraktivní místa v mikroregionu 
Region HANÁ má na svém území velké množství kulturních a historických památek, ať celostátního, 
regionálního nebo místního významu. Jedná se často o drobné sakrální památky, které mají v kulturním 
životě obcí nezastupitelné místo. Jako křížky, drobné kamenné stavby a kapličky. Místní část Těšetic, 
obec Rataje je zapsána jako zóna památkové péče. 
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Náměšť na Hané 
Zámek s parkem – zámek dal postavit ve francouzsky orientovaných raně neklasicistních formách 
v letech 1760-1763 hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach. 
Dolní zámek – trojkřídlý patrový zámek z 2. poloviny 16. století.  
Zřícenina starého hradu – reliéfní zbytky a fragmenty zdiva hradu. Zřícenina středověkého hradu, sídlo 
se jako tvrz připomíná v roce 1371. Za husitských válek pobořeno a opuštěno. 
 
Čechy pod Kosířem 
Zámek, cihlová vyhlídková věž, zahradní pavilon, krajinářský zámecký park se dvěma rybníky, 
Pamětní síň Josefa Mánesa 
Zámek byl postaven v letech 1839 – 1846, v parku postavena novogotická cihlová vyhlídková věž, 
zahradní pavilon a novogotický skleník.  
Hasičské muzeum – největší svého druhu na Moravě charakterizuje vývoj hasičské techniky v nejstarší 
továrně na hasičské stříkačky v tehdejším Rakousku  Uhersku (zal. 1820). Vystavené exponáty a jejich 
vzájemné souvislosti daleko překračují rámec běžné sbírky hasičského vybavení či síň tradic hasičského 
spolku. Dokumentují rozvoj a problémy podnikání, období expanze i krachu, invenci autorů některých 
technických řešení a také kvalitu práce v tehdejších dílnách. 
 
Nejvýznamnější akce pořádané v regionu:  

 ČAROVNÝ LES – pohádkový les v Senici na Hané 
 HANÁCKÉ SLAVNOSTI – „dožínky“ v Náměšti na Hané 
 Jízda za pokladem HANÉ aneb jak se stát HANÁCKYM CESTOVATELEM  
 Drátofest – festival rockové hudby v Náměšti na Hané 
 Promenádní koncerty – Lázně Slatinice 
 SENICKÁ BAČKŮRKA – taneční soutěž v Senici na Hané 
 Stálá expozice v Černé věži v Drahanovicích 
 ZAHRADA – folkový festival v Náměšti na Hané   
 Závod psích spřeženích na kárách (2 x ročně) – Cakov-Nové Dvory 
 Zimní běh přes Kosíř – memoriál Květoslava Křížka 
 MÁNESOVA STEZKA – každoroční pochod kolem Kosíře (15 a 25 km) 
 Den na panském sídle, Zámek v Čechách pod Kosířem 
 Cesta pohádkovým parkem v Čechách pod Kosířem 
 Novoroční výstup na Kosíř 

 
 
C. Lázeňství, lázně Slatinice 
Lázně Slatinice jsou menší léčebné lázně nacházející se v klidném prostředí lesů a zahrad 13 km od 
Olomouce s minerálními prameny přírodní sirné vody vyvěrajícími z hloubky 700 m s nejvyšší tzv. 
radiovou emanací z moravských lázní. Známé byly již v 16. století. Léčí se zde zejména nemoci 
pohybového ústrojí (klouby), onemocnění páteře, pooperační stavy a nemoci z povolání. Nabízejí také 
pobyty pro snížení nadváhy, rekondiční a rekreační pobyty. 
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D. Životní prostředí a technická infrastruktura 
 
 
Životní prostředí 
Na území regionu jsou dva přírodní parky, dvě přírodní památky a dvě přírodní rezervace. 
Přírodní rezervace Terezské údolí – vyhlášen 2.1.1996, je tvořen komplexem, který je geomorfologicky, 
zoologicky i archeologicky mimořádně cennou lokalitou. 
Přírodní park Velký Kosíř – vrch Kosíř (422 m n.m.), bohaté archeologické nálezy: žárové mohylové 
pohřebiště u Slatinek, Růžičkův lom, světově proslulé naleziště devonských zkamenělin (korály, lilijice, 
mořští mlži, zuby žraloků - vše lze shlédnout v muzeu v Prostějově), teplomilné doubravy s bohatým 
výskytem ptactva se nachází na jihozápadních svazích Kosíře v přírodní rezervaci Andělova zmola, 
teplomilná stepní a lesostepní rostlinná společenstva jsou chráněna v rezervacích Malý Kosíř a Vápenice.  
Přírodní park Slatinky – od roku 1990 je katastr obce vyhlášen „Přírodním parkem“ se dvěma 
chráněnými územími: Studený kout - 5 ha lesa, kde se nachází biotop mravence lesního FORMICA 
RUFA, a Vápenice - 20ha vápencového hřbetu se vzácnou teplomilnou stepní květenou, koniklecem 
velkokvětým, lilií zlatolistou atd. 
Přírodní památka Vápenice, výměra 19,02 ha, k.ú. Slatinky. Území po těžbě vápence s travnatými 
plochami, lesíky, místy lišejníkové porosty. 
Národní přírodní památka Na skále, výměra 4,56 ha, k.ú. Hněvotín, Žerůvky. Bývalý lom s výchozy 
kulmských usazenin a výskytem teplomilné květeny. 
Přírodní rezervace Malý Kosíř vyhlášená v říjnu 1993. Posláním rezervace je ochrana trávníků s 
teplomilnými druhy panonské květeny s výjimečnou zoologickou lokalitou s bohatým zastoupením hmyzu. 
PR tvoří přirozené biocentrum uvnitř rozsáhlých ploch orné půdy. Výměra 11,25 ha, k.ú. Slatinice. 
 
 
Technická infrastruktura 
Technická infrastruktura obcí Regionu HANÁ je na relativně dobré úrovni. V případě plynofikací lze 
konstatovat, že všechny obce již tuto otázku vyřešily. Problematika zásobování vodou je rovněž vesměs 
vyřešena, až na výjimky je stav vodovodů, zásobování vodou hodnocen jako dobrý, otázkou ke zvážení 
bývá například řešení dalších vlastních zdrojů pitné vody. 
Podobná situace je u vybavení obcí kanalizacemi, ovšem problémovější se zdá být situace s čistírnami 
odpadních vod. Ve více případech ČOV chybí a jedná se o problematiku, kterou budou muset obce řešit. 
Rovněž většina uváděných záměrů obcí na nejbližší roky se týká právě budování kanalizací a ČOV. 
 
 
 
Přehled o potenciálních projektech 
 
Výběr ze zásobníku projektů MAS Region 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 
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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.s. (členských obcí, NNO a spolků, jednotlivců, 
podnikatelů), tak i nečlenů o.s. působících na území MAS. 
 
V následujícím přehledu je uveden pouze výběr ze zásobníku projektů MAS Region HANÁ, který 
ovšem jasně dokumentuje shodu se zvolenými Fichemi. V případě potřeby je možno seznámit se 
s kompletním zásobníkem na pracovišti sekretariátu MAS. 
 
Obec Bílsko Výstavba nové knihovny se sálem určeným pro vzdělávací kurzy 
Obec Čechy pod Kosířem Rekonstrukce bývalé továrny na hasičské stříkačky na zbrojnici, 

víceúčelový společenský sál 
Obec Čelechovice na Hané vybudování stálé expozice ,,Čelechovický devon" ve spolupráci 

s muzeem Prostějovska 
Samota Lusthaus Drahanovice Milena Valušková – Galerie, fotografická škola, úprava budovy a 

vybavení 
Milena Valušková vydání knihy „Příběhy památek Regionu Haná“ 
OS U Nás Ludéřov Rekonstrukce sýpky 
Obec Laškov Úpravy zámeckého parku vybudováním stezek a odpočinkových 

míst. (přeformulovat na setkávání) 
Obec Loučany Vybudování dětského hřiště 
Obec Luběnice Biocentrum a biokoridor v souladu s územně plánovací 

dokumentací 
Obec Luběnice  Příprava infrastruktury pro podnikatelskou lokalitu v areálu 

bývalého ZD 
Obec Luběnice  Pěší stezka podél potoka Zlatá Stružka do Drahanovic 
Obec Lutín fitcentrum ženy 
Obec Lutín dřevěná socha Kláska – kultura, umění 
Obec Lutín počítačová síť MŠ a ZŠ 
Obec Slatinky rozhledna na Velkém Kosíři, společný mezinárodní projekt MAS 

RH, Splav, KLODZKO 
Obec Náměšť na Hané Naučná stezka „Moravské babiččino údolí“ 
Obec Náměšť na Hané Oživení historického mlýna a farské zahrady 
Obec Olbramice rozhledna nad obcí Olbramice 
p. Seehofová Olbramice Keramika + ubytování 
Ing. Pavel Solovský Malokapacitní ubytování, multifunkční zemědělství 
Obec Olšany u Prostějova Solární ohřev TUV v MŠ a ŠJ 
Obec Senice na Hané Biocentrum Veklice 
Obec Senice na Hané Vybudování sběrného dvora 
Obec Senička Klubovna pro místní spolky 
Obec Slatinice Revitalizace krajiny, protipovodňové úpravy, včetně úpravy 

areálu pro zimní sporty 
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Obec Slatinice Archeopark a vyhlídka na Malém Kosíři 
Obec Slatinice Rozhledna na Velkém Kosíři, ve spolupráci s dalšími obcemi 
Obec Smržice Kompostárna na rostlinný odpad 
Obec Stařechovice Vybudování mokřadu u rybníku Pastvisko a revitalizace toku 

Stříbrného potoka 
Obec Těšetice Hanácká výšivka a hanácké tradice 
Obec Těšetice Dětské aktivity a činnosti – poznání regionu, společné projekty, 

zapojení škol, Klásek 
Obec Těšetice Chutě Hané 
Obec Těšetice Moderní bydlení na Hané s tradičními materiály 
Ing. Ivan Jüngling, Luběnice Založení zahradnictví pro pěstování a distribuci urbanistické 

zeleně 
Lukáš Bednařík, Luběnice Volnočasový klub pro děti a mládež 
Římskokatol. farnost Senice n.H. Vybudování venkovské ubytovny v Senici na Hané 
Římskokatol. farnost Senice n.H. Hudební festival SENICKÁ NOTA 
Základní škola Náměšť n.H. Školní česko – slovenský lidový zpěvník 
ZD Olšany-Hablov Oprava přístupové komunikace do areálu ZD a pily 
Sdružení leteckých sportů 
Laškov 

Společenské oddychové a turistické centrum na letišti Čihadlo – 
Pěnčín 

Ing. Drahomír Tobiáš Nákup stroje pro půdoochranné technologie 
Libor Tobiáš Skladové kapacity, technologie pro zpracování biomasy pro 

energetické účely 
Libor Tobiáš Kotelna včetně technologie pro vytápění a rozvod tepla, 

obnovitelné zdroje 
Josef Muzikant Nízkoenergetické domy s využitím pro turistický ruch 
Josef Muzikant Štěpkovač pro ekologickou výrobu tepla 
Základní škola Senice na Hané Vybudování klubovny 
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5. SWOT analýza 
 
 
5.1. Vymezení SWOT analýzy 
 
SWOT analýza komplexně hodnotí stav v Regionu HANÁ, přičemž respektuje údaje a data získané 
v rámci předchozí kapitoly – analýzy území.  
 
 
SILNÉ STRÁNKY  
 

 dobré podmínky pro individuální výstavbu RD, blízkost Olomouce a Prostějova, obliba bydlení na 
venkově 

 dostačující, rozšiřované, resp. rekonstruované vzdělávací kapacity, dobrá kulturní i sportovní 
výchova  

 malá vzdálenost k Olomouci, která nabízí další možnosti ve vzdělání včetně vysokoškolského 
 stabilizovaná a dostačující síť lékařské ambulantní péče 
 blízkost větších nákupních center – Olomouc, Prostějov 
 zlepšující se životní prostředí 
 poměrně široký prostor pro rozvoj příměstské turistiky, existence značených turistických cest 

(Kosíř), řada drobných kulturních památek, přírodní rezervace Terezské údolí a přírodní park 
Velký Kosíř, zámek Náměšť na Hané s okolním kruhovým parkem a amfiteátrem umožňujícím 
konání kulturních a společenských akcí (folkový festival Zahrada), lázně ve Slatinicích – 
významný potenciál pro zvyšování návštěvnosti, lidové tradice  

 připravené i relativně kvalitní zázemí – technické i odborné – pro podnikání 
 postupně vyčleňované zóny pro podnikatelské aktivity, nízká cena pozemků pro podnikání 
 potenciál kvalifikovaných a poměrně levných pracovních sil 
 vhodné podmínky pro tradiční zemědělskou produkci, kvalita půdy, vysoká produkční schopnost 
 úroveň technické infrastruktury na relativně vysoké úrovni – zásobování vodou a plynofikace 
 velmi dobrá dopravní obslužnost – adekvátní dopravní propojení obcí s vazbou na regionální 

centra 
 velmi výhodná strategická poloha v  blízkosti hlavních silničních i železničních komunikací, 

napojení regionu na hlavní dopravní tepny: dálnici R35 Olomouc - Brno, vysokorychlostní 
železnici Ostrava – Olomouc – Praha  

 hustá síť místních komunikací 
 bezproblémová situace s nakládáním s odpady 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 

 stárnutí regionu – počet obyvatel ve věku na 60 let výrazně převyšuje počet mladých ve věku do 
14-ti let 
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 nedostatek dostupného bydlení pro mladou generaci 
 nevyužívané alternativní zdroje energie 
 celkově nedostatečná vybavenost turistickou infrastrukturou (ubytovací, sportovně – rekreační 

služby, nabídka venkovské turistiky), zatím málo turistických programů a tras 
 nedostatek financí pro údržbu a péči o památky 
 část území patří do ekonomicky slabšího regionu Litovelska s vyšší nezaměstnaností  
 nízká účast zahraničního kapitálu na hospodářské základně regionu 
 nízké zastoupení progresivních výrobních i nevýrobních odvětví na hospodářské základně 

regionu 
 nižší úroveň průměrných výdělků v rámci ČR 
 málo pracovních příležitostí pro místní obyvatele s vyšším vzděláním  
 fyzická zastaralost značné části dopravní infrastruktury, špatný technický stav místních 

komunikací 
 finanční náročnost zajištění dopravní obslužnosti 

 
PŘÍLEŽITOSTI 
 

 využití možností k oživení bytové výstavby v regionu 
 rezervy v územních plánech pro individuální výstavbu – dostatek volných a vhodných ploch  
 vytvářením pracovních příležitostí je možno ovlivnit i migrační poměry ve prospěch stabilizace 

mladých lidí  
 rozšíření mimoškolních, vzdělávacích a výchovných, systém prevence sociálně patologických 

jevů 
 rozšířit množství poskytované péče o starší občany 
 finanční i jiná podpora organizací působících v oblasti sportu, kultury a práce s mládeží, rozšíření 

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 
 veřejně prospěšné práce 
 environmentální rozvoj venkova, 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 
 přenesení potenciálního hospodářského růstu v Olomouci i dalších centrech do regionu 
 nízká úroveň průměrných výdělků ve všech odvětvích NH je atraktivní pro potenciální investory 
 podpora všech forem odborného vzdělávání 
 v maximální míře využít možností, které skýtají programy podpory MSP, dotace na rozvoj 

infrastruktury  
 zlepšovat podmínky pro začínající podnikatele 
 provázání sféry vzdělávání a trhu práce s cílem přiblížení se potřebám zaměstnavatelů 
 navyšování potřebných finančních zdrojů pro modernizaci infrastruktury regionu 
 vhodná tarifní a dotační politika pro využívání ekologicky potřebných médií 
 další budování a rozšiřování infrastruktury zvyšuje atraktivitu obcí pro bydlení i podnikání v nich 
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OHROŽENÍ 
 

 demograficky podmíněný úbytek dětí ohrožuje existenci místních škol, což může nést morální a 
fyzickou opotřebovanost technického vybavení a školských budov 

 zhoršující se životní úroveň některých skupin obyvatelstva, růst rizikových skupin obyvatelstva 
(dlouhodobě nezaměstnaní, matky s dětmi v nouzi) 

 zvyšující se podíl starých a zdravotně postižených občanů 
 emigrace mladých a kvalifikovaných obyvatel z pracovních důvodů 
 nedostatek finančních prostředků malých obcí, podnikatelů a místních neziskových organizací  
 nedostatečná koncepčnost a podpora podnikání ze strany státní správy 
 nedostatek kvalifikovaných pracovníků může bránit dalšímu rozvoji jinak prosperujících firem 

regionu 
 nerentabilita některých živností a služeb s ohledem na množství potenciálních zákazníků 
 stále se měnící podmínky v odbytu zemědělských produktů 

 
 
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:  

 blízkost měst Olomouce a Prostějova, které jsou jednak sídly s celkem přibližně 150 tisíci 
obyvateli, regionálními centry jak z pohledu pracovních příležitostí, vzdělání i služeb a rovněž i 
významnými turistickými cíly regionu 

 rekreační zázemí pro Olomouc (spolu s regiony Litovelského Pomoraví, Království a Nízkého 
Jeseníku), 

 udržení, využití a rozvoj tradičního zemědělství na Hané,  
 uchování a využití kulturního dědictví regionu HANÁ – svébytný folklór a tradice (nářečí, 

kroje, písně, zvyky atd.),  
 zkušenosti s realizací více projektů za pomoci finančních prostředků ze strukturálních 

fondů Evropské unie, zejména SROP, OP RLZ a OP Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství (LEADER), OPPP a OPI 

 
 
 
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 
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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 
shodnou 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.  
 
 
 
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 8 Fichí, které by měly zajistit reálné naplnění vizí Regionu 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. 
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FICHE 2: 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 3: 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 obcí, 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, 
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. 
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FICHE 4: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby 
 
Hlavní uplatňované opatření z PRV: 
III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby 
Vedlejší opatření z PRV: 
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 obcí, 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 5: 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. 
Konkrétně bude podpora určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s 
udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například 
kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně 
historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s 
vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.  
 
 
FICHE 6: Podpora cestovního ruchu – podnikatelské projekty 
 
Hlavní uplatňované opatření z PRV: 
III.l.3 – Podpora cestovního ruchu  
 

  Strana 24 (celkem 59) 



Strategický plán LEADER  Region HANÁ, občanské sdružení 

Cílem Fiche je podpora cestovního ruchu. Předmětem je podpořit podnikatelské investice do hlavních 
problémových oblastí a případně i nových netradičních forem vyžití návštěvníků. Fiche reaguje například 
na současný problém, kterým 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. 
Bude podporována zejména výstavba (modernizace) malokapacitních ubytovacích a stravovacích 
zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Po realizaci 
projektu vznikne funkční celek. 
 
 
FICHE 7: Cestovní ruch – nekomerční aktivity a kulturní dědictví 
 
Hlavní uplatňované opatření z PRV: 
III.l.3 – Podpora cestovního ruchu  
Vedlejší opatření z PRV: 
III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
 
Cílem Fiche je podpora cestovního ruchu, nekomerčních aktivit, vytváření podmínek pro příchod 
návštěvníků. Předmětem je podpořit investice do hlavních problémových oblastí a případně i nových 
netradičních forem vyžití návštěvníků. Cílem je budování nových pěších i lyžařských tras, hippostezek, 
které mohou znamenat další oslovení nových návštěvníků a jejich přivedení do regionu. 
Souvisejícím cílem Fiche je realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo 
využitím kulturního dědictví venkova. 
 
 
FICHE 8: Podpora podnikání v regionu 
 
Hlavní uplatňované opatření z PRV: 
III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  
 
Cíl 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. 
 
 
6.2. Způsob dosahování cílů a priorit 
 
Postupy realizace rozvojového plánu 
Realizace rozvojového plánu – Strategického plánu LEADER je založena na kvalitě, územní a tématické 
provázanosti jednotlivých opatření. Jeho realizace bude přinášet synergické trvalé efekty přispívající k 
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pozitivnímu rozvoji daného území, který je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí. Strategický plán 
je zaměřen na jednotné téma, což přispěje ke koncentraci vynaložených prostředků a také ke koncentraci 
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 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 
Při přípravě Strategického plánu LEADER byla na základě několikaměsíční diskuze se všemi 
rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území Regionu HANÁ a vzhledem ke střednědobé strategii 
(sedmileté období) stanovena tato témata:  

Trvale udržitelný život na venkově 
Téma zahrnuje celou škálu souvisejících aktivit jako podpora rozvoje podnikání, podpora i 
diversifikaci zemědělských podnikatelských aktivit, pokračující zlepšování stavu životního 
prostředí, investice do 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. Cílem je rovněž zastavit odchod mladých lidí z regionu 
do měst a naopak využít podmínek a stávajícího zájmu a přilákat do regionu nové lidi, kteří 
s sebou přinesou nové myšlenky a náměty na rozvoj.  
Cestou (vizí) k naplnění cíle MAS Region HANÁ vidí především v nabídce pracovních příležitostí, 
rozvoji služeb, zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí a udržení kvalitního životního prostředí. 
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 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.  
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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 a rovněž vyznačení pěších a lyžařských tras a tvorbu hippostezek. 
 

 Zhodnocování kulturního dědictví regionu 
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. 
 
 
Je zřejmé, že region může, a v určitém smyslu musí, do svých záměrů zapojit originální faktor – tradice 
Velké Hané, včetně lidových zvyků, oblečení, architektury, proslulého nářečí atd.. Tyto tradice se 
rozvíjely již od 16. století současně s obrazem typického Hanáka jako člověka, který plně dodržuje řád 
rolnického života a žije v souladu s přírodním a společenským prostředím, které jej obklopuje.  
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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. Dokladem je níže popisovaná činnost pracovní 
skupiny nebo i například fakt, že obec Těšetice získala v letošním roce v soutěži Vesnice roku, 
v celostátním kole Oranžovou stuhu za úspěšnou spolupráci mezi veřejným sektorem a 
zemědělskými podnikateli. 
 
FICHE 2: 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 Region 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 3: 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 místní 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 4: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby 
Fiche je dána i na základě faktu, že mnohé obce se stávají atraktivní pro novou výstavbu rodinných 
domů, když jedním z důvodů je skutečnost, že Region HANÁ přímo sousedí s většími městy (Olomouc, 
Prostějov). Příchod těchto nových obyvatel vytváří výrazný tlak nejen na technickou, ale i občanskou 
infrastrukturu a vybavenost. 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 jak představením partnerů MAS, tak i společnými realizovanými projekty. 
 
FICHE 5: 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 v Regionu HANÁ. Jako doklady o tom, že péče o 
kulturní dědictví vede k obecnému rozvoji regionu, slouží mimo jiných tyto aktivity a projekty – 
prezentované folklórní vystoupení „Hanácká svatba“, připravovaný projekt vybudování Archeoparku, 
reprezentace regionu prostřednictvím cimbálové muziky Šumica, souboru Malá Hanačka ze Slatinic, 
hojně navštěvované místní zámky nebo Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem. Mezi projekty 
realizované, financované dokonce již i prostřednictvím Iniciativy LEADER patří „Obnova a oživení Černé 
věže“ v Drahanovicích, projekt obnovy barokní sýpky v Ludéřově, připravený občanským sdružením U 
Nás nebo další typický projekt pro region „Hanácká vešévka a hanácky názvoslovi“. 
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FICHE 6: Podpora cestovního ruchu – podnikatelské projekty 
V Regionu HANÁ oproti stávající poptávce je stále ještě nedostatek možností pro ubytování přijíždějících 
návštěvníků. Inovativních projektem, alespoň tedy v našem regionu, je záměr vybudování a 
provozování agroturistické farmy, se všemi známi a nabízenými aktivitami a produkty. Tento záměr 
bude mít současně významný multiplikační potenciál, může nastartovat realizaci více podobných, 
navazujících činností.  
 
FICHE 7: Cestovní ruch – nekomerční aktivity a kulturní dědictví 
Smyslem Fiche je podpořit neziskové aktivity, které sekundárně přivedou do regionu další potenciální 
návštěvníky a turisty. Zajímavými a inovativními projekty jsou „Stezka na nejvyšší hanáckou horu 
Kosíř“ nebo „Cesta hanáckým babiččiným údolím“. Oba tyto projekty přinesou vedle standardního 
vyznačení tras 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 8: Podpora podnikání v regionu 
Projektem, který může dokladovat inovativní řešení, je záměr zřízení podnikatelského inkubátoru 
v brownfields areálu ve Slatinicích. Jednak budou vhodně využity v současnosti chátrající prostory a 
rovněž bude připraven „zainvestovaný“ 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. 
 
 
 
6.4. Finanční plán 
 
Plán financování v jednotlivých letech 

Rok  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Finanční 

prostředky 20% 16% 16% 16% 16% 16% 

 
Finanční prostředky jsou rovnoměrně rozděleny do jednotlivých let. Pouze pro rok 2008 je alokace 
vyšší, a to zejména z důvodu většího množství již aktuálně připravených projektů jednotlivých 
potenciálních zájemců.  
Potvrzením tohoto faktu je například i zájem a výrazný převis podaných projektů nad alokovanými 
prostředky v rámci úvodních dvou vyhlášených kol Programu rozvoje venkova ČR. 
 
Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé Fiche je opět dáno na základě průzkumu 
připravovaných projektů a rovněž projednaných priorit a cílů MAS Regionu HANÁ. Důvodem je i 
rozdílná finanční náročnost jednotlivých připravovaných projektů. 
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Finanční plán podle FICHÍ a opatření (v procentech na celé období) 
FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků 15 % 
FICHE 2: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 10 % 
FICHE 3: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury 15 % 
FICHE 4: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby 15 % 
FICHE 5: Kulturní dědictví 8 % 
FICHE 6: Podpora cestovního ruchu – podnikatelské projekty 14 % 
FICHE 7: Cestovní ruch – nekomerční aktivity a kulturní dědictví 8 % 
FICHE 8: Podpora podnikání v regionu 15 % 
 
 
 
6.5. Integrovaná strategie území (celková strategie) 
 
Strategický plán LEADER je přímo součástí Integrované strategie území pro Region HANÁ na 
období 2007-2013. Integrovaná strategie je uceleným, komplexním rozvojovým dokumentem, 
vztahujícím se na celé území MAS a vznikl přímo pod vedením MAS Region HANÁ (rovněž za 
pomoci zástupců mikroregionů Kosířsko, Litovelsko a Kostelecko a rovněž poradenské 
společnosti BM asistent s.r.o., Olomouc), ve spolupráci veřejné a soukromé sféry.  
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. 
 
Strategie Regionu HANÁ 
Zhotovitel MAS Region HANÁ 
Konzultant BM asistent s.r.o. 
Termín  Listopad 2007 
 
Představení prioritních oblastí a opatření programu, s označení možnosti financování z PRV: 
 
A. Technická infrastruktura 

A1. Dobudování, rozšiřování a optimální využívání kanalizační sítě a ČOV možnost uplatnění PRV 
A2. Odpadové hospodářství 
A3. Rozvoj informačních a komunikačních technologií, budování informačních systémů  

B. Dopravní infrastruktura a obslužnost 
B1. Rekonstrukce místních komunikací a veřejných prostor, dopravní aktivity  možnost uplatnění 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  
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C3. Podnikatelský inkubátor 
C4. Spolupráce se zemědělskými podnikateli    možnost uplatnění PRV 

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 

E. Volný čas, kvalita života 
E1. Výstavba a modernizace sportovišť, podpora sportovních aktivit  možnost uplatnění PRV 
E2. Obecní a veřejný majetek – projekty modernizací a rekonstrukcí zařízení možnost uplatnění PRV 
E3. Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činnosti místních spolků  možnost uplatnění PRV 
E4. Péče o kulturní památky, oživení tradic     možnost uplatnění PRV 

F. Rozvoj cestovního ruchu 
F1. Rozšiřování sítě cyklotras a cyklostezek, další zkvalitňování zázemí možnost uplatnění PRV 
F2. Propagace a prezentace mikroregionu, komunikace s potenciálními návštěvníky 
F3. Nabídka služeb cestovního ruchu, agroturistika    možnost uplatnění PRV 

Doplňující aktivity 
DA1. Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů 
DA2. Zpracování jednotné komplexní nabídky výstavby obytných domů a bytů 
DA3. Nájemní byty, modernizace stávajícího bytového fondu 
DA4. Celoživotní vzdělávání, motivace k aktivitě, podpora všech forem vzdělávání obyvatelstva 
DA5. Optimalizace využití kapacit a zlepšení dostupnosti a technického stavu MŠ a ZŠ 
DA6. Zdravotní a sociální péče 

 
 
 
6.6. Monitoring naplňování cílů SPL 
 
Výstupní hodnoty pro každý indikátor jsou stanoveny jako plánovaný stav pro (zatím) roky 2008 a 
2009. 
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 Region HANÁ:  
Počet podaných a realizovaných projektů 80 projektů 
Počet podnikatelských subjektů, které obdržely podporu 40 subjektů 
Počet podpořených obcí a další neziskových organizací 40 subjektů 
Počet projektů se zaměřením na specifické cílové skupiny – ženy a mladí lidé 40 projektů 
Počet vytvořených nových pracovních míst 8 pracovních míst 
Počet zapojených partnerů 80 partnerů 
Monitorovací kritéria individuální k jednotlivým Fichím:  
Počet nově pořízených a využívaných strojů a technologií 18 strojů, technologií 
Počet podnikatelských objektů, které byly vybudovány a modernizovány 12 objektů 
Počet zařízení občanské vybavenosti, do kterých je investováno 20 zařízení 
Počet nových sportovních pro-turistických aktivit 5 zařízení 
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Počet nových lůžek v ubytovacích zařízeních 20 lůžek 
Počet kilometrů nových vyznačených pěších a lyžařských stezek, hippostezek 10 kilometrů 
Počet obnovených a otevřených památek v regionu 8 objektů 
Počet kilometrů rekonstruovaných inženýrských sítí nebo komunikací 5 kilometrů 
 
 
 
 
 
7. Partnerství MAS 
 
Kompletní seznam všech členů MAS Region HANÁ k datu 6.12.2007 je součástí přílohy tohoto SPL. 
 
Seznam členů občanského sdružení, partneři podílejících se na zpracování záměru a partneři, 
kteří se podílí na jeho realizaci 
Rozsypalová Hana starostka obce Těšetice, předsedkyně Mikroregionu KOSÍŘSKO 
Ambros Jiří člen výboru MS Slatinice, člen SK Slatinice 
Bábek Antonín starosta obce Lutín, člen turistického oddílu 
Bartoněk  Stanislav, Ing. předseda představenstva Zemědělského družstva Těšetice  
Crha Jaromír starosta obce Slatinky, člen HASIČI Slatinky a MS  Kosíř 
Doláková Dominika,Mgr. agentura ARS 
Dostálová Eliška, Ing. Senice na Hané, předseda představenstva Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, 

honební společenstvo Senice na Hané 
Dudík Dalibor, Ing. podnikatel, člen výboru TJ SOKOL Těšetice 
Husičková Marta, Mgr. starostka obce Náměšť na Hané, členka Zastupitelstva Olomouckého kraje, 

předsedkyně výboru pro školství a vzdělávání Olomouckého kraje 
Jurtík Vladimír FC Hněvotín 
Koppová Zdeňka podnikatelka, členka, člen o.s. „U NÁS“  
Koudelák Květoslav starosta obce Ústín 
Kurfürst Josef, Ing. starosta obce Loučany 
Mačák Miroslav, Ing. předseda občanského sdružení Region HANÁ 
Matiáš Jaroslav Starosta obce Luběnice 
Ostrý Jaromír, Mgr. předseda TJ SOKOL Drahanovice, zástupce ředitele ZŠ v Olomouci 
Richter Ivo Starosta obce Drahanovice 
Rozsypal Miloslav, Bc.  student VŠB-TU Ostrava 
Sirotek Michal člen TJ SOKOL Těšetice, člen Zastupitelstva obce Těšetice,  
Váňa Karel podnikatel, majitel zahradní železnice, člen o.s. „U NÁS“ 
Žáková Zdena  členka TJ SOKOL Drahanovice, člen o.s. „U NÁS“ 
Žouželka František člen výboru Mysliveckého sdružení Slatinice, starosta obce Slatinice 
 
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. 
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Na zpracování záměru se potom podíleli především členové pracovní skupiny, členové rady regionu a 
strategické komise – programovacího výboru.  
 
 
7.1. Historie MAS 
 
Od 2. poloviny roku 2002 se Mikroregion KOSÍŘSKO začal připravovat na iniciativu LEADER. Dne 20. 
května 2003 proběhlo v Těšeticích 2. setkání partnerství v rámci přípravy na možnost čerpání finančních 
prostředků z iniciativy LEADER. Na jednání bylo zvoleno téma rozvojové strategie a zvolen řídící výbor 
pro pozdější založení MAS. Důležitým krokem bylo spojení Mikroregionu KOSÍŘSKO a části 
Mikroregionu Litovelsko. Toto spojení bylo odůvodněné praktickou homogenitou území. Od tohoto data 
se stal Region HANÁ novým subjektem. Dne 15. března 2004 byl vypracován návrh na registraci MV 
ČR. 
 
26. března 2004 proběhla v Těšeticích ustavující Valná hromada občanského sdružení Region HANÁ. 
Byly zvoleny statutární orgány sdružení – skupiny pro místní akce, dále byly zvoleny i základní orgány 
potřebné pro přípravu a realizaci záměru pro program LEADER ČR – výběrová komise, programovací 
výbor, monitorovací výbor.  
Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo 22. března 2004 občanské sdružení Region HANÁ.   
Následně MAS předložila svůj první záměr do programu LEADER ČR. Na základě výběrového řízení byl 
tento záměr vybrán a v Regionu HANÁ realizován.  
MAS Region Haná dále postupně úspěšně realizoval další projekty v rámci celé řady dotačních titulů 
(podrobněji popsáno v kapitolce 8. Zkušenosti a spolupráce), mimo jiné LEADER ČR, LEADER+, SROP 
a řady dalších. 
 
Díky aktivní práci MAS, díky úspěšně realizovaným projektům, a především díky dobré propagaci a 
informační kampani počet členů MAS každoročně rostl, až na současných 51 členů o.s.. Z původních 15-
ti obcí se území MAS rozrostlo v letech 2006 a 2007 o další členské obce až na současných 23 obcí na 
území MAS.  
 
V roce 2006 začala vzájemná spolupráce s řadou dalších subjektů, která pokračovala v roce 2006 
uzavřením některých partnerských smluv. Našimi partnery se tak staly další MAS (SPLAV, Prostějov 
venkov) a další, především regionální subjekty a organizace (sdružení Národní síť MAS, Škola 
obnovy venkova Olomouckého kraje, místní NNO, Fundacija KWS – LGD, SAKRANDER, Asociace 
soukromého zemědělství Olomouckého kraje, Sigmundova střední škola strojírenská Lutín, 
Občané pro rozvoj venkova Velký Týnec). 
 
 
 
7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL 
 
Zapojení aktérů na místní úrovni, postup při zpracování záměru, účast veřejnosti 
Příprava na zapojení místních aktérů probíhala od listopadu roku 2002.  

  Strana 33 (celkem 59) 



Strategický plán LEADER  Region HANÁ, občanské sdružení 

V první fázi přípravy bylo odevzdáno 22 vyplněných projektových osnov, ze kterých vznikly 3 integrované 
projekty. K informování byly využívány internetové stránky Mikroregionu KOSÍŘSKO. Byla vytvořena 
tisková zpráva a rozeslána do regionálních médií. Při zveřejňování první výzvy byli osobně navštíveni 
starosti všech zúčastněných obcí a smysl přípravy s nimi byl  probrán. 
 
Klíčové pro vytvoření faktického místního partnerství bylo zapojení a aktivizace místních zájemců, osob, 
které se v místním společenství těší přirozené autoritě a jsou schopni k účasti na přípravě regionu 
motivovat (strhnout) 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 mezi jednotlivými členy 
skupiny vznikaly až při třetím setkání, kdy se už členové skupiny více poznali a měli chuť spolu promýšlet 
projekty a investovat do přípravy svůj čas. 
 
Do přípravy SPL byly zapojeni všichni nejvýznamnější aktéři působící na území MAS. Jde především o 
zástupce veřejného sektoru (obce), podnikatelského sektoru (podnikatelé zemědělští i nezemědělští) a 
NNO a spolky.  
Všechny výše jmenované skupiny aktérů byly především zapojeny do přípravě SPL prostřednictvím 
Programovacího výboru a Pracovních skupin. Programovací výbor se pravidelně schází již od roku 2006 
k přípravě SPL, a jeho jednotliví členové garantují úzkou spolupráci a komunikaci s aktéry jednotlivých 
skupin.  
Velmi úzká spolupráce je však realizována prostřednictvím pracovních skupin. Pracovní skupiny Děti a 
mládež, Ženy, Cestovní ruch, Zemědělství, Životní prostředí – to jsou týmy lidí pohybujících se v terénu a 
velmi aktivních ve svých oblastech. Pro jednotlivé sektory zpracovávají průzkumy, analytické podklady, 
iniciují projekty. Během těchto prací přicházejí do styku s širokou veřejností a se všemi důležitými aktéry 
v těchto oblastech rozvoje venkovského regionu. 
  
 
Další aktivity již nejsou vyjmenovány. Jednalo by se o dlouhý seznam. Důkazem o fungujícím 
zapojení aktérů na místní úrovni a účasti veřejnosti jsou úspěšně realizované projekty v rámci 
programu LEADER ČR 2004 i 2005 a rovněž LEADER+ 2005 - 2007 
 
 
 
7.3. Vztah k obyvatelstvu 
 
MAS Region Haná jako občanské sdružení bylo již od svého založení široce otevřeno 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 zakládaném občanském sdružení. V tu 
dobu však LEADER ještě nebyl tolik známý a proto i počet zakládajících subjektů MAS nebyl vysoký. 
Od té doby však MAS odvedla velký kus práce, realizovala celou řadu projektů a v regionu své úspěchy 
samozřejmě prezentovala. I díky důsledné prezentaci a pravidelné informovanosti počet členů MAS RH, 
o.s. neustále každoročně roste. O aktivitách MAS díky dobré informovanosti ví i široká veřejnost, tedy 
nečlenové, běžní občané obcí, a sympatizanti MAS. 
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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. V minulých letech byly úspěšně s podporou 
EU realizovány projekty jako „Jízda za pokladem Hané (turistika)“ nebo „Hanácká svatba (folklór)“. 
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 se poté stali přímo členy o.s.. 
 
Jak již bylo výše napsáno, obyvatelstvo je pravidelně o aktivitách MAS informováno. Nejčerstvější 
informace lze nalézt na webových stránkách MAS, informace o MAS a jejich aktivitách také pravidelně 
vycházejí v některých zpravodajích členských obcí. Nejlepší informovanost je však přímo, prostřednictvím 
akcí realizovaných pro veřejnost (v rámci projektu Hanácký cestovatel, Jízda za pokladem Hané, 
Hanácká svatba apod.) 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 Regionu HANÁ, o.s. již 49 členů. Z původních 10-ti 
zakládajících členů se tak poměrně významně rozrostla, což je výsledkem popularizace práce MAS a 
zejména odráží, prezentuje dosavadní úspěšnou činnost MAS.  
Lze očekávat, že v období 2007 – 2013, pokud bude MAS realizovat svou strategii, dojde ještě k dalšímu 
rozšíření stálé (a pracující, aktivní) členské základny. 
 
Do občanského sdružení mohou členové vstoupit na základě projeveného zájmu a vyplněné přihlášky. 
Jednoduchá, jednostránková přihláška je k dispozici na sekretariátu MAS i volně ke stažení na webových 
stránkách MAS. Přihláška se podává na sekretariátu, a na nejbližší schůzi Rada MAS rozhodne o přijetí 
nového člena. VH pouze vezme rozhodnutí MAS na vědomí. 
 
Členy MAS mohou 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 proběhne ve členských obcích MAS cyklus informačních seminářů pro nejširší 
veřejnost. Cílem bude 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 Region HANÁ. 
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8. Zkušenosti a spolupráce 
 
 
8.1. Zkušenosti 
 
Region HANÁ má dobré zkušenosti s využíváním regionálních, národních i evropských programů a 
politik regionálního rozvoje. Jestliže využití regionálních a národních programů je srovnatelné s dalšími 
obdobnými regiony ČR, v případě realizace evropských podpůrných politik, zejména programů PHARE, 
SAPARD, SROP a LEADER, je situace mikroregionu daleko příznivější – Region HANÁ byl dosud velmi 
aktivní ve využívání prostředků z předstrukturálních i strukturálních fondů EU. 
 
S dotačními programy jak národními, tak evropskými má zkušenost celá řada členů MAS, a to jak obcí, 
tak podnikatelských subjektů. Nejvýznamnější jsou pro další činnost MAS bohaté zkušenosti vlastní MAS 
s dotačními programy, kdy byly realizovány jak projekty v rámci předchozích programů LEADER, tak 
SROP a další. 
 
 
Uplatnění principů LEADER v regionu 
V Regionu HANÁ se principy LEADER uplatňují již od roku 2002. Region z tohoto hlediska patří 
k průkopníkům programů typu LEADER, MAS Region HANÁ je rovněž nejúspěšnější MAS 
v Olomouckém kraji.  
 
Iniciativa LEADER: 

Program Zaměření projektu Dotace Rok 
LEADER ČR „Program LEADER  v Regionu HANÁ“ 

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 
5.100.000 Kč 2004 

LEADER + „HANÁCKÉ LIDR“ 
Aktivní péče a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Hané 

11.000.000 Kč 2004 

LEADER ČR „NAŠA HANÁ“ 
Tvorba podmínek pro zlepšení kvality života, Podpora 
podnikatelských aktivit v regionu 

3.600.000 Kč 2005 

 
 
V roce 2004 byly z Programu LEADER ČR k realizaci vybrány tyto investiční projekty:  

 Rekonstrukce mechanizačního střediska ZD Těšetice 
 Rekonstrukce víceúčelového společenského domu TJ SOKOL Těšetice 
 Stavební obnova zdravotního střediska v Náměšti na Hané, obec Náměšť na Hané 
 Vybudování cyklostezky Luběnice – Těšetice, obec Luběnice 
 Stavební obnova, modernizace objektu – kulturní zařízení v Lípách, obec Slatinice 
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V roce 2005, v rámci druhého kola Programu LEADER ČR, byly vybrány další projekty:  
 Rehabilitace místního remízku v Ústíně (obnova rybníčku, regenerace lesíku a vybudování 

střelnice), Myslivecké sdružení Těšetice 
 Nákup secího stroje, SHR – Ing. Drahomír Tobiáš, Senice na Hané 
 Investice – postřikovač, SHR – Josef Tobiáš, Senice na Hané 
 Stavební obnova objektu občanské vybavenosti - sportovní zařízení, TJ Sokol Drahanovice 
 Sportovní areál Slatinky - tenisový kurt, obec Slatinky 
 Oprava památkového objektu - mostní váha, obec Senička 
 Rekonstrukce a přístavba sociálního zázemí domu čp. 62, obec Senice na Hané 

 
Program LEADER+, region realizoval neinvestiční akce ve výši cca 11 milionů korun. 
Region HANÁ začátkem července 2005 vyhlásil první kolo výběrového řízení a zájemci o podporu 
(podnikatelské subjekty, obce, mikroregiony, neziskové organizace) mohli podávat svoje projekty 
k podpoře v rámci zvoleného a schváleného tématu. Do druhé výzvy byly potom projekty předkládány do 
začátku února 2006. 
 
Do 1. kola výzvy bylo podáno 13 projektů (11 úspěšných) 
Projekt 
 

Předkladatel 
 

Rozpočet 
 

Dobudování informačního centra a zázemí MAS  Obec Těšetice  749.000 Kč 
Zastávka na cyklotrase č. 6034  Obec Slatinice  495.000 Kč  
Zastávka na cyklotrase č. 6034  Obec Luběnice  496.500 Kč  
Cimbálová muzika Šumica - nositel hudebních tradic  Obec Náměšť na Hané  161.000 Kč  
Advent a vánoce na zámku - tradice, která je stále živá  Obec Náměšť na Hané  350.000 Kč  
Vnitřní vybavení muzea veteránů Slatinice  Doc. MUDr. Aleš Sobek CSc.  500.000 Kč  
HANÁCKÁ VEŠÉVKA A HANÁCKY NÁZVOSLOVI  Mikroregion KOSÍŘSKO  490.000 Kč  
Zachování kulturního dědictví u cyklostezky č. 6025 v Bílsku  Obec Bílsko  175.000 Kč  
Cyklostezka 6025, kulturní památky na úseku Loučany  Obec Loučany  358.368 Kč  
Zachování kult. dědictví u cyklostezky 6025 a cyklotrasy 6033  Obec Senice na Hané  303.650 Kč 
Hudební festival SENICKÁ NOTA 2005 Římskokat.farnost Senice nH  100.000 Kč 
 
Do 2. kola výzvy bylo podáno až 19 projektů (13 úspěšných v 1.kole a 2 úspěšné ve 2.kole) 
Projekt 
 

Předkladatel 
 

Rozpočet 
 

Kulturní život na Černé věži v Drahanovicích Obec Drahanovice 392.000,-Kč 
Obnova, prezentace historického dědictví regionu v Senici n.H. Obec Senice na Hané 318.000,-Kč  
Vybudování odpočivadla na cyklostezce č. 6025 v obci Bílsko Obec Bílsko 123.500,-Kč  
První krok do světa hlíny Obec Náměšť na Hané 360.000,-Kč 
Hanácká škola hrou aneb učení pro všechny Obec Náměšť na Hané 1.280.000,-Kč 
Vybudování turistického střediska v Senici na Hané – 
zpracování PD 

Římskokatolická farnost 
Senice na Hané  

300.000,-Kč 

Turistické centrum v památkově chráněném objektu Obec Slatinice 498.000,-Kč 
Projektová dokumentace cyklotrasy Lutín - Třebčín Obec Lutín 248.710,-Kč 
Vnitřní vybavení muzea veteránů Slatinice II. Doc. MUDr. Aleš Sobek 498.000,-Kč 
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Zachování kulturního dědictví v obci Loučany Obec Loučany 499.000,-Kč 
Taneční soutěž Senická bačkůrka 2006 Mgr. Alena Nakládalová 55.000,-Kč 
Příhon místo setkávání, odpočinku a kultury MS Drahanovice 320.500,-Kč 
Projektová dokumentace na obnovu barokní sýpky v Ludéřově Občanské sdružení U nás 557.500,-Kč 
 
 
Strukturální fondy EU 
Od roku 2004 se již mohly podávat první žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. Některé z obcí 
mikroregionu i místních podnikatelských subjektů tuto možnost také začali využívat a prvními úspěšnými 
výsledky jsou projekty: 
SROP  Opatření 4.2.2. Rozvoj cestovního ruchu 
  Obec Náměšť na Hané, projekt Rekonstrukce zámku 
  Celkové náklady 32 mil. Kč, dotace ERDF 24 mil. Kč 
GS SROP Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 
  Region HANÁ, projekt Rok na Hané 
  Náklady 3,0 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 2,7 mil. Kč 
OP RVMZ Opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku, e) stroje a zařízení 
  Zemědělské družstvo Těšetice, projekt Pořízení aplikátoru kejdy 
  Celkové náklady 1,8 mil. Kč, dotace EAGGF 0,63 mil. Kč 
GS SROP Podopatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury CR 
  Doc. MUDr. Aleš Sobek CSc., projekt Sportovní a kulturní centrum – Slatinice 
  Náklady 9,3 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 4,6 mil. Kč 
GS SROP Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 
  Doc. MUDr. Aleš Sobek CSc., projekt Propagace Kulturního a sportovního centra 
  Náklady 2,1 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 1,0 mil. Kč 
 
 
Společný regionální operační program (SROP) 
V roce 2006 a 2007 připravila a realizovala dva projekty přímo MAS Region Haná, a to konkrétně ze 
Společného regionálního operačního programu s podporou SF EU: 

 Projekt „Rok na Hané“ 
 Projekt „Prezentační film – Region Haná“ 

 
Oba projekty byly úspěšně zadministrovány, řádně ukončeny a následně platební jednotkou proplaceny. 
 
Projekt Rok na Hané 
Region HANÁ obdržel finanční podporu ve výši 3.058.800 Kč na akci v rámci grantového schématu 
SROP Olomouckého kraje, opatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu. 
Projekt vychází z bohatých kulturních tradic Hané a z jejich přírodních podmínek. V rámci projektu byla 
realizována celá řada různorodých aktivit, jejichž popis přesahuje možnosti rozsahu tohoto textu. 
V případě zájmu je možno podat podrobnější informaci na vyžádání e-mailem, případně informace 
z webových stránek Regionu Haná (www.mas.regionhana.czT). Jednotlivé aktivity projektu: 
Vytváření turistických produktů: 
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Jízda za pokladem Hané a Jak se stát Hanáckým kláskem (turistika) 
Hanácká svatba (místní folklór) 
Sportovní okruh Regionem Haná alias „Hanácké patnáctiboj“ (volnočasové aktivity) 
OKOLO KOL a jiné tématické turistické produkty 

Vytváření propagačních materiálů 
Propagační katalog Regionu HANÁ 
Společenský, kulturní a sportovní kalendář Regionu HANÁ 
„Hanácky  Kde?, Kde? ,co?“ 
Hanácké kvarteto 

Vytvoření místních a regionálních systémů informování 
Turistický elektronický servis „TES“ 
Aktualizace mapy cyklotras 
Zkvalitnění úrovně Turistického informačního centra na zámku v Náměšti na Hané 

V projektu byl zrealizován mj. velmi úspěšný katalog Regionu Haná a řada dalších propagačních 
materiálů. Dobudováno a vybaveno bylo turistické informační centrum v Náměšti na Hané a vytvořeny 
nové webové stránky regionu pro potřeby prezentace v cestovním ruchu. 
 
Prezentační film – Region Haná 
Předmětem projektu bylo natočení profesionálního filmu o Regionu HANÁ se třemi jazykovými mutacemi. 
Tento krásně zpracovaný dokument slouží nyní prezentaci regionu, MAS, i jednotlivých obcích na 
nejrůznějších akcích v regionu, na národní i mezinárodní úrovni. 
 
 
Pro doplnění informací je uveden i předvstupní program SAPARD, který znamenal významnou 
pomoc v činnosti obcí a podnikatelských subjektů a umožnil jejich progresivnější rozvoj.  
Do programu SAPARD se úspěšně zapojily především obce, ale i několik členů místního 
partnerství mimo veřejný sektor a dalších subjektů: 

Výše dotace Název projektu Předkladatel 
% Kč 

Rekonstrukce skladu ovoce na ULO atmosféru 
v ovocnářském skladě Vilémov ZD Senice na H. 50 7.270.000,- 

Rekonstrukce statku ve Slatinicích (veterán klub) Doc.MUDr.Sobek 47 4.450.000,-  
Výstavba dílny na výrobu nábytku v Třebčíně David Skopal  cca 4.000.000,- 
Obnova a oživení Černé věže v Drahanovicích Drahanovice 80 2.500.000,-  
Rekonstrukce sokolovny Náměšť na Hané 80 3.500.000,-  
Obnova Spolkového domu Senicka Senice na Hané 79 2.900.000,-  
Výstavba komunikací a inženýrské sítě 
k podnikatelské zóně Slatinice 95 4.700.000,- 

Polní cesty C 4/1 a C 4/2 v k.ú. Vojnice PÚ Olomouc 100 2.861.000,- 
C3, most přes Blatu, liniová zeleň v k.ú. Těšetice PÚ Olomouc 100 4.437.000,- 
Školicí a přednáškové zařízení 
Mikroregionu KOSÍŘSKO Těšetice 75 2.700.000,- 
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Obce i další subjekty z Regionu HANÁ patří mezi ty, které mají největší zkušenosti s dotačními programy, 
ať už se jedná o národní nebo evropský programy. Významnou roli zde hrály i úspěšně realizované 
aktivity v rámci Iniciativy LEADER. 
MAS Region HANÁ při zpracování předkládané Strategie provedla podrobnou analýzu doposud 
uplatňovaných a realizovaných programů a následně tedy řešených projektů v mikroregionu. Její závěry a 
popis nejvýznamnějších realizovaných programů a projektů včetně jejich dopadů za několik posledních 
let je uveden v úvodní kapitole.  
 
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 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 Regionu 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 region Haná již několik let, i díky realizaci předchozích strategií LEADER, spolupracuje 
s celou řadou dalších MAS, mikroregionů a jiných organizací, a to jak na meziregionální, tak na 
mezinárodní úrovni.  
 
Stručný výčet (přehled)  aktivit spolupráce 
 
Mezinárodní spolupráce 
 
Polsko – Olomoucký kraj je regionem sousedícím s Polskou republikou, a proto i řada kontaktů samotné 
MAS i jednotlivých obcí je realizována s polskými partnery. Region Haná má uzavřenu smlouvu o 
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spolupráci s polským regionem Klodska (Fundacja Klodska Wstega Sudetów Lokalna Grupa Dzielania). 
S touto polskou MAS připravujeme společný projekt („Rozhledny tří regionů“), který by měl být realizován 
v roce 2008 – 2009. Smlouvy o partnerství jsou přiloženy.  
Slovensko – pravidelné kontakty s městem Levice. Proběhlo zde mimo jiné i jedno vystoupení souboru 
HANAČKA s programem hanácká svatba. 
 
 
Meziregionální spolupráce 
 
MAS Prostějov venkov  
S touto MAS území Regionu HANÁ přímo sousedí, a proto jsou i našimi přirozenými partnery. Již od roku 
2006 úzce spolupracujeme, od roku 2007 máme uzavřenou společnou partnerskou smlouvu o spolupráci, 
a v současné době připravujeme společný projekt obou MAS zaměřený na děti a mládež („Dovednosti 
mladých obyvatel Hané aneb Olympiáda trochu jinak“ – sportovně vědomostní projekt, zaměřený na 
volnočasové aktivity, prevenci sociálně-patologických jevů, identifikace s domovem). 
 
MAS Daníž 
S MAS Daníž (jižní Morava – Znojemsko) spolupracujeme již od roku 2006, a to především v oblasti 
výměny informací, sdílení příkladů dobré praxe a vzájemné prezentace. Se zástupci regionu od roku 
2006 probíhají vzájemná setkávaní, poslední návštěva se uskutečnila v říjnu 2007).  
 
MAS SPLAV 
Historie spolupráce se datuje od roku 2005, kdy začala tradice pravidelných vzájemných setkávání, 
společných akcí, na nichž se vyměňovaly zkušenosti. MASky se schází jedenkrát až dvakrát ročně. Nová 
smlouva o partnerství viz. příloha, je uzavřena pro mezinárodní spolupráci.  
 
Region HANÁ, o.s. dále spolupracuje s celo řadou dalších MAS s podobnými zájmy a problémy. Na 
krajské úrovni je to především prostřednictvím FORUM LEADER Olomouckého kraje (neformální 
uskupení MAS v Olomouckém kraji, kterému se podařilo díky spolupráci například prosadit finanční 
podporu z Olomouckého kraje na lidské zdroje MAS v kraji. Na celostátní úrovni spolupracuje MAS 
formou zapojení do Národní sítě MAS.  
 
Dále jsou uzavřeny tyto partnerské smlouvy  
 
Našimi partnery se tak staly rovněž:  

 Sigmundova střední škola strojírenská Lutín 
 Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje 
 Sdružení SARKANDER, o.s. Olbramice 
 Mateřské centrum Pohádka o.s. Náměšť na Hané 
 SK Náměšť na Hané 
 TJ Sokol Čelechovice na Hané 
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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 občanského sdružení, jehož cíli jsou: 

 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 přírody kulturního 
bohatství a zdraví obyvatel regionu. 

 zvýšení ekonomické prosperity  a kvality života regionu . 
 zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů rozvoj regionu.  

 
 
Orgány sdružení 
 
Valná hromada 
Valná hromada členů sdružení  je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu svolává rada sdružení  
nejméně 1x do roka. Rada svolává valnou hromadu vždy, pokud o to požádá nejméně jedna třetina členů 
sdružení. Je orgánem, který hodnotí činnost sdružení, schvaluje plán sdružení, schvaluje rozpočet 
sdružení, účetní závěrku a zprávu revizního výboru, volí a odvolává radu sdružení a revizní výbor, 
schvaluje stanovy sdružení a jejich změny a schvaluje výši členských příspěvků.  
 
Rada sdružení – operační tým místní akční skupiny 
Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, za svoji činnost odpovídá valné hromadě. Rada sdružení 
má nejméně sedm členů. Rada sdružení volí ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení. 
Předseda je statutárním orgánem sdružení. V případě nepřítomnosti předsedy jedná za sdružení 
místopředseda. Rada je složena z 9-ti členů: 

1/ Zdeňka Žáková (TJ Sokol Drahanovice) 
2/ Ing. Miroslav Mačák (Mikroregion KOSÍŘSKO) 
3/ Mgr. Marta Husičková (Mikroregion Litovelsko) 
4/ Ing. Eliška Dostálová (Mikroregion Litovelsko) 
5/ Doseděl Ladislav (TJ Sokol Čelechovice na Hané) 
6/ Ing. Kubíček Milan (Mikroregion KOSÍŘSKO) 
7/ Ing. Solovský Pavel (podnikatel, soukromý zemědělec) 
8/ Stawaritschová Jarmila (starostka Čelechovice na Hané, Mikroregion Kostelecko) 
9/ Ing. Tichý Jan (podnikatel) 

 
Revizní výbor – monitorovací výbor 
Revizní výbor je kontrolním orgánem sdružení, má tři členy. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě. 
Revizní výbor zároveň bude plnit funkci monitorovacího výboru realizace záměru. Valná hromada na 
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svém ustavujícím shromáždění pověřila Revizní komisi, aby plnila v programu LEADER funkci 
monitorovacího výboru. 
 
Programovací výbor, monitorovací výbor, výběrová komise. 
Byly zvoleny v rámci ustavující valné hromady sdružení jako orgány sdružení, které plní funkci 
podpůrných mechanismů přípravy a realizace Strategického plánu LEADER . Jejich složení je uvedeno 
níže. Programovací, který je pověřen vypracováním strategie. Výběrový výbor bude odpověden za 
zhodnocení a výběr projektů. Monitorovací výbor je odpověden za vyhodnocování realizace záměru. 
 
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. Bude vyhlašovatelem sběru projektů, koordinátorem 
a metodickým pomocníkem při jejich realizaci, bude odpověden za sběr dat pro jednání a rozhodování 
orgánů MAS. V čele sekretariátu MAS stojí manažer MAS. 
 
Manažer MAS 
Manažer je jmenován Valnou hromadou sdružení. Je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu 
vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví Statutární zástupci MAS Regionu HANÁ, a to zejména v 
administrativních záležitostech sdružení. Další činnost manažera je stanovena v ustanoveních o 
Výběrové komisi, Programovém výboru a Rady MAS. Manažer je členem MAS Region HANÁ, účastní se 
však všech jejích jednání, je ve smluvním vztahu k MAS s hlasem poradním, stejně tak jako ve Výběrové 
komisi a v Programovém výboru. Mezi jeho hlavní činnosti patří: 

 konzultuje s žadateli projekty,  
 zajišťuje chod MAS,  
 zajišťuje pořádání seminářů a školení  
 vykonává další činnosti mu uložené předsedou nebo orgány MAS 

 
Pracovní skupiny  
V MAS Region Haná byly vytvořeny pracovní skupiny, které se zabývají jednotlivými tématickými okruhy, 
které jsou prioritami MAS a které jsou jednotlivým členům pracovních skupin blízké. Úkolem pracovních 
skupin je především analyzovat situaci na území MAS v jednotlivých tematických oblastech, a dále 
především iniciovat a připravovat projekty v těchto oblastech. Pracovní skupiny byly v posledním půlroce 
také aktivně zapojeny do přípravy Strategického plánu LEADER 2007 - 2013 
 
Pracovní skupiny MAS Region Haná: 
 
Pracovní skupina Děti a mládež 

 Mgr. Marta Husičková, předsedkyně 
 Ing. Jaroslav Brzák, člen 
 Jindřich Solovský, člen 
 Zuzana Botková, člen 
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Pracovní skupina Ženy 
 Zdena Žáková, předsedkyně 
 Ing. Eliška Dostálová, členka 
 Ing. Hana Lebedová, členka 
 Jarmila Stawaritschová, členka 
 Mgr. Marta Husičková, členka 

 
Pracovní skupina Zemědělci 

 Ing. Pavel Solovský, předseda 
 Ing. Stanislav Bartoněk, člen 
 Ing. Ivo Tobiáš 
 Ing. Antonín Kurfürst, 
 Václav Koutný 
 Jindřich Solovský  

 
Pracovní skupina Cestovní ruch 

 Mgr. Marta Husičková 
 Mader Zdeněk 
 Žáková Zdeňka 
 MUDr. Aleš Sobek 

 
Pracovní skupina Životní prostředí 

 Ing. Jaroslav Brzák  
 Ing. Miroslav Mačák 
 Ivo Richter 
 Jaromír Crha 
 Luboš Mader  
 Jindřich Solovský 

 
Zajištění způsobilosti činnosti programovacího, monitorovacího výboru a výběrové komise 
Členové programovacího, monitorovacího výboru a výběrové komise jsou pravidelně proškolováni v 
oblastech vyhodnocování programu, výběru projektů, posuzování inovativnosti, originality projektů, 
hodnocení jejich dopadů na území regionu. Na základě získaných zkušeností se rovněž orientují 
v základech projektového cyklu a náležitostech projektů včetně příloh, které je nezbytné k němu doložit 
(CBA analýza, podnikatelský plán atd.). Průběžná školení poskytují informace i k efektivnímu 
rozhodování. Zmíněné orgány budou mohou mít k dispozici odborného konzultanta, který při jejich 
činnosti bývá nápomocen. 
 
 
Organizační schéma rozhodovací struktury  
Rozhodovací struktura vychází z předpokladů Iniciativy 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 svůj řídící výbor (radu občanského sdružení), který má 9 členů. Podpůrnými 
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mechanismy realizace záměru jsou tři výbory: Programovací výbor je pověřen vypracováním, resp. 
schválením celého záměru. Výběrová komise odpovídá za zhodnocení a výběr projektů. Monitorovací 
výbor je odpovědný za kontrolu schválených a poté realizovaných projektů a za vyhodnocení realizace 
celého záměru MAS .  
Organizační schéma i nadále odpovídá stavu již z roku 2004, neboť se dobře osvědčilo:   
 
 

 

Řídící výbor / Rada občanského 
sdružení  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S
d
v

 
 
 
 
 
 
 
 
Prog
 
Prog

 
Výbě

 

Programovací výbor
 
Místní akční skupina – valná hromada 

občanského sdružení 
Výběrová komise 
 
Monitorovací výbor
ubjekty podávající projekty 
o programu LEADER 
 Regionu HANÁ 

Sekretariát občanského sdružení Region 
HANÁ – sekretariát MAS, součástí 
sekretariátu je manažer záměru 

ramovací výbor, výběrová komise, monitorovací výbor 

ramovací výbor: 
1/ Ing. Kubíček Milan (starosta obce Olšany u Prostějova) 
2/ Zuzana Botková (Mateřské centrum Pohádka, o.s.) 
3/ Ing. Antonín Kurfürst, (zemědělec) 
4/ Zdeňka Žáková, (Občanské sdružení U Nás) 
5/ Ing. Jaroslav Brzák, (podnikatel) 
6/ Jindřich Solovský (starosta obce Olbramice) 
7/ Ing. Mačák Miroslav (TJ Sigma Lutín) 

rová komise:  
1/ Zdeňka Žáková (Občanské sdružení U Nás) 
2/ Ladislav Doseděl, (TJ Sokol Čelechovice) 
3/ František Žouželka (Myslivecké sdružení Slatinice-Třebčín-Lutín-Luběnice, starosta obce) 
4/ Zdena Koppová (soukromý podnikatel, Drahanovice) 
5/ Michal Sirotek (TJ Sokol Těšetice) 
6/ Ing. Miroslav Mačák (Mikroregion KOSÍŘSKO, TJ Sigma Lutín) 
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7/ Ing. Eliška Dostálová  (Honební společenstvo Senice na Hané) 
8/ Ing. Josef Vyroubal (Mikroregion Kostelecko, starosta Laškov) 
9/ Mgr. Marta Husičková (Mikroregion Litovelsko, starostka obce Náměšť na Hané) 

 
Monitorovací výbor: 

1/ Ing. Hana Lebedová (starostka Smržice) 
2/ Ing. Michal Tichý (Starosta Senice na Hané) 
3/ Jiří Mach, (SDH Náměšť na Hané) 

 
 
 
9.2 Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL 
 
Lidské zdroje MAS 
 
Místní akční skupina má následující pracovní, personální obsazení 
 
Zaměstnanci MAS: 
 
Ing. Jaroslav Brzák, manažer MAS 
Je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví Statutární 
zástupci MAS Regionu HANÁ, a to zejména v administrativních záležitostech sdružení. Konzultuje s 
žadateli projekty, zajišťuje chod MAS, zajišťuje pořádání seminářů a školení, vykonává další činnosti mu 
uložené předsedou nebo orgány MAS. 
 
Odbornost 
Vysokoškolské vzdělání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno 
6 let práce na Regionální rozvojové agentuře v Olomouci jako projektový manažer, z toho 2 roky jako 
vedoucí projekčního oddělení. 
Zakladatel a iniciátor Forum LEADER – neformálního sdružení MAS v Olomouckém kraji. 
Dlouholetý člen Spolku pro obnovu venkova, od 2007 člen předsednictva SPOV Olomouckého kraje 
Zastává funkci manažera Školy obnovy venkova Olomouckého kraje při Spolku pro obnovu venkova OK. 
Celá řada kurzů a školení v oblasti projekčního řízení, dotací EU, např. „Vzdělávací program pro 
Euromanažery“ v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje, SROP opatření 3.3., 2005 - 2006, 
akreditováno MV ČR č.a. AK I./I-208/2005 
 
Zdeňka Žáková, administrativní pracovník MAS 
Zodpovědná za administrativní činnosti MAS, běžnou denní agendu, přípravu podkladů pro manažera 
MAS, pro Radu MAS, spolupráce s pracovními skupinami.  
Odbornost:  
dlouholetá zkušenost s prací v MAS,  
členka Rady MAS 
úspěšná realizace včetně profinmancování projektu v rámci LEADER+ 
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Ing. Ivana Bartelová, hlavní ekonom, účetnictví 
Účetnictví MAS Region Haná zpracovává Ing. Ivana Bartelová.  
Vzdělání vysokoškolské, ekonomického směru 
20 Praxe v oblasti účetnictví,bohaté praktické zkušenosti s účtováním neziskového sektoru, s účtováním 
dotačních prostředků národních i EU (LEADER, SROP) 
 
 
Odbornost členů / partnerů MAS 
Členové Regionu Haná, občanského sdružení 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 (podrobněji viz kapitola 9.1. – 
organizační struktura). 
 
Komunikace v cizích jazycích 
MAS RH má dobře zabezpečenu komunikaci v cizích jazycích. Přímo manažer MAS je dobře jazykově 
vybaven a má zkušenosti s řízením mezinárodních projektů v anglickém jazyce. Řada dalších členů 
rozhodovacích orgánů MAS i řádných členů MAS je jazykově vybavena, a proto není v komunikaci na 
mezinárodní úrovni problém. Dokládá to i řada realizovaných zahraničních aktivit v minulém období 
(partnerská setkání, účast na mezinárodních konferencích v zahraničí, poznávací cesty Rakousko atd.)  
 
Ing. Jaroslav Brzák, manažer MAS 
Anglicky: výborně slovem i písmem 
Německy: velmi dobře slovem, dobře písmem 
Francouzsky: dobře slovem i písmem 
 
Zkušenosti s řízením mezinárodních projektů: 
manažer projektu STS – udržitelný rozvoj služeb v cestovním ruchu, subprojekt v rámci projektu 
INTERREG IIIC INNOREF, nositel: Město Hranice. Partneři: Itálie - Perugia, Itálie – Friuli Venezia Giulia, 
Řecko – Západní Řecko 
 
Ing. Miroslav Mačák, předseda o.s. 
Rusky: výborně slovem i písmem 
Německy: dostatečně slovem 
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Technické prostředky 
 
Během předchozích let si zajistila MAS veškeré potřebné technické vybavení. Místní akční skupina má 
pronajatou kancelář v prostorách Obecního úřadu v Těšeticích, s kompletním kancelářským vybavením 
jak pro práci, tak i pro zakládání veškeré dokumentace.   
 
Provozní podmínky  
MAS Region Haná sídlí v budově obecního úřadu Těšetic, kde má dostatečné prostory a zázemí pro 
chod sekretariátu MAS. V rámci dotačních projektů v minulosti byly prostory kompletně rekonstruovány a 
nově vybaveny.  
MAS RH pro školící a prezentační aktivity dále využívá prostory obcí s vybavením pro školy, sály a 
zasedací místnosti, které jsou pro potřeby MAS vždy plně k dispozici. 
V majetku MAS nejsou osobní automobily ani jiné dopravní prostředky. Doprava je však bezproblémově 
zajištěna osobními vozidly (manažer, předseda o.s.), které jsou pro služební potřeby využívány na 
základě „Dohody o použití osobního vozidla k pracovním cestám“. 
 
Počítačové a programové vybavení 
Sekretariát MAS má k dispozici velmi dobré vybavení výpočetní technikou, které bylo pořízeno v rámci 
dřívějších projektů a aktivit MAS. Sekretariát je vybaven 3x novým PC, 2x notebook, prezentační 
technika, kopírka, tiskárny, telefony, fax, skener, a řada dalších doplňkových zařízení. 
Pracoviště je 24 hodin denně napojeno na internet rychlým připojením. 
Pro mapování své činnosti byl pořízen fotoaparát. 
Všechny počítače jsou vybaveny standardním kancelářským software (OS, OFFICE atd.). 
 
Způsoby informování členů MAS a obyvatel regionu 

internet 
e-mailová komunikace 
vývěsky OÚ 
obecní zpravodaje 

 
 
Finanční prostředky MAS 
 
Finančně se snaží být místní akční 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 je 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, zejména pomoc ekonomicky silnějších partnerů z podnikatelské sféry. 
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Schopnost evidovat a hospodařit s finančními  prostředky 
Občanské sdružení vede svoje samostatné účetnictví. Hospodaří se svým rozpočtem. Je schopno 
získávat další finanční prostředky i v rámci jiných programů. Odpovědnost za správu a evidenci majetku 
má Rada sdružení. Sdružení hospodaří se svým majetkem získaným zejména z členských příspěvků, 
darů a příspěvků fyzických a právnických osob, dotací a grantů, vlastní činností, výnosů z majetku. 
Veškerý majetek  sdružení je možno použít pouze v souladu s cíly sdružení. Za správu a evidenci 
majetku odpovídá Rada sdružení, kontrolu hospodaření provádí revizní výbor, kterému byla svěřena i 
funkce monitorovacího výboru. 
 
 
 
 
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, schválení 
monitorovacím výborem a valnou hromadou, seznámení veřejnosti s vybranými projekty, 
odevzdání projektů na SZIF, aktualizace internetových stránek 

3 měsíc 
Kontrola projektů na SZIF, vypracování dohod k čerpání dotačních prostředků, aktualizace 
internetových stránek 

4 měsíc – 16 měsíc 
Realizace projektů, metodická pomoc MAS,  
Kontrolní činnost – ex-ante, on-going, ex-post, ad-hoc dle plánu kontrol, vyhodnocování průběhu 
realizací na základě monitoringu, aktualizace internetových stránek 

 
 
 
10.1. Registrace projektů 
 
Propagace SPL probíhá na více úrovních: 

 v prvé řadě na internetových stránkách MAS Region HANÁ – www.regionhana.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 oboru podnikání 
 informacemi v obecních zpravodajích a na obecních vývěsných tabulích 
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Vyhlášení příjmu žádostí bude probíhat formou výzvy, která bude mít předepsanou strukturu a 
bude obsahovat:  

 druh opatření Fiche 
 cíl opatření Fiche 
 popis financovaných opatření 
 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 jeden měsíc před konečným termínem podání žádostí, bude se vztahovat 
vždy k jedné Fichi. Výzva bude vyhlášena minimálně 1x za rok. 

  
Výzva k předkládání projektů ke každé Fichi bude zveřejněna na webových stránkách, v obecních 
zpravodajích, v místních novinách, 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. 
 
Na třech, případně čtyřech obecních úřadech, s jasnou lokalizací území, bude probíhat školení pro 
případné zájemce. Toto školení bude provádět externí firma, která má zkušenosti s podáváním projektů. 
V sídle MAS bude 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. 
Registrace projektů bude probíhat přes knihu došlé pošty a speciálního registru žádostí. 
 
Administrativní kontrola následná (z pohledu obsahové správnosti) 
Po skončení lhůty příjmu žádostí a lhůty pro doplnění bude probíhat kontrola administrativní a kontrola 
přijatelnosti. Kontrola bude probíhat 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 – budou kontrolovány všechny údaje vyplněné v žádosti 
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 Kontrola projektu – bude kontrolována, 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 – bude provedena obsahová kontrola všech doložených příloh 
Výsledek kontroly s podpisem statutárního zástupce MAS, který nezávisle na dvou pracovnících provede 
namátkovou kontrolu přijatelnosti a formální správnosti, bude zaslán žadatelům formou doporučeného 
dopisu. 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 budou k dispozici po celou dobu manažer a administrativní pracovník, kteří budou 
zodpovědní za veškerou evidenci, příjem žádostí, vypracování dopisů ohledně příjmu, závad, 
budou provádět registraci projektů nejen v knize došlé pošty, ale i v speciálním registru přijatých 
žádostí. Tento registr bude sloužit pro lepší orientaci a pro přehlednost podaných žádostí. Bude se zde 
zaznamenávat žadatel, opatření, celková částka, požadovaná částka, počet bodového ohodnocení, 
provedené kontroly, průběh realizace a čerpání dotace a další informace pro přehlednost administrace. 
 
 
 
10.2. Způsob výběru projektů 
 
Hodnotit se budou pouze projekty, které prošly předešlými administrativními kontrolami a splňují kritéria 
přijatelnosti. 
Každá Fiche bude mít pevně stanovena kritéria přijatelnosti, která budou vždy všem žadatelům předem 
známá. Pro každou Fichi bude jmenována výběrová komise, která se bude složena z pěti členů a vždy tři 
členové budou ze zástupců soukromé sféry a dva členové ze zástupců veřejné sféry.  
Výběrová komise bude jmenována vždy na dvě roční období. V každé komisi pro zvolenou Fichi bude 
vybrán odborník, který uvedenou hodnotící činnost má v popisu práce či se touto činností zabývá. 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 budou 
hodnotit vždy tři členové výběrové komise. V případě velkého rozdílu přidělených bodů obodují 
projekt společně všichni členové výběrové komise. 

 
Bodování bude transparentní, dohledatelné, konkrétní a jednoznačné. Pro bodování se členové výběrové 
komise budou řídit směrnicí, která bude řešit kritéria a bodovací systém, aby se v případě sporů bylo 
možno opřít o tento dokument. Dokument bude sloužit i jako prostředek pro provádění kontrol. 
Preferenční kritéria (výběrová, bodování) jsou podrobně popsána v jednotlivých Fichích. 
 
Postupy při výběru projektů 
Výběr projektů bude probíhat na základě sestaveného žebříčku dle nejvyššího počtu bodů a výší 
přidělených finančních prostředků na každé opatření – Fichi. Tímto způsobem se zabezpečí vyloučení 
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lidského faktoru při hodnocení, kritéria budou jednoznačně stanovena a dojde k tomu, že schvalované 
projekty budou v souladu se strategií a odpovídat 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 9ti členná a bude v ní zastoupen odborník na danou problematiku. V regionu MAS 
je dostatek fundovaných lidí, kteří budou ve výběrových komisích pracovat. Každý člen bude do výběrové 
komise jmenován jmenovacím dekretem, kde se zaváže, že nebude hodnotit projekt, pokud je s ním 
jakýmkoliv způsobem svázán. 
 
Opravné postupy 
Každý rozhodovací proces musí mít opravné a odvolací prostředky. Pokud dojde k nějakým 
pochybnostem či nejasnostem, v první řadě tento problém bude řešit manažer v součinnosti s 
monitorovacím výborem, v případě neshody odborná pomoc pracovníků RO SZIF, případně pracovníků 
MZe ČR, kteří mají v náplni práce metodickou pomoc. 
 
 
 
10.3. Realizační část 
 
Administrace v průběhu realizace projektů 
Každý projekt bude zaevidován, bude mu přiděleno číslo, bude mít vytvořenu samostatnou složku se 
záznamovým listem o dokumentech a úkonech, ve kterém se budou v rámci jedné žádosti provádět. 
Každá činnost, která se se spisem provede, bude v záznamovém listě zapsána a bude z ní zřejmé, v jaké 
fázi se projekt nachází. Projekt bude 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 bude 
hrát velkou úlohu. MAS bude předávat potřebnou dokumentaci SZIF k proplacení, bude každému žadateli 
pomocníkem při řešení problémů a dotazů. MAS si vytvoří kontrolní skupinu, která bude odpovídat za 
realizaci projektů a která bude provádět kontroly na místě, tak kontroly administrativního charakteru.Tato 
kontrolní skupina bude mít stanoveného předsedu, který bude žádosti o proplacení potvrzovat.  
Za vedení složek projektů bude odpovídat manažer MAS spolu s administrativní pracovnicí.  
 
Metodika plánování a provádění kontrol projektů 
Při celém procesu podání, schvalování, realizace a vyhodnocování budou nastaveny kontrolní 
mechanismy, které budou mít tuto strukturu: 
 

příjem žádosti 
administrativní kontrola předběžná – oznámení žadateli, záznam v kontrolním listě 
administrativní kontrola následná – kontrola přijatelnosti a kontrola formální správnosti, 
doporučený dopis žadateli, záznam v kontrolním listě 
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realizace projektů 
Pro tuto část bude vypracován harmonogram plánu kontrol, který bude zahrnovat kontroly ex-
ante, on-going a ex-post. Tyto kontroly budou probíhat nezávisle na kontrolách SZIF. U každého 
projektu budou provedeny minimálně tyto tři kontroly. V případě většího rozsahu či potřeby se 
bude počet kontrol zvyšovat a dojde ke kontrole nahodilé- ad-hoc. Tato potřeba se odrazí v plánu 
kontrol na jednotlivé měsíce. 
Z každé kontroly bude sepsán kontrolní protokol, který bude založen ve složce projektu. 
Kontrola se bude zaměřovat nejen na vlastní plnění projektu, ale také na plnění kritérií. 
Pro provádění kontrol bude pověřen manažer a k němu za každou oblast ještě jeden pracovník. 

 
Způsob zajištění osob, které se budou podílet na administraci a kontrole realizace projektů 
MAS má ve svém týmu dostatek odborně zdatných členů, kteří zabezpečí administrativní a kontrolní 
činnost. 
 
 
 
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 ředitele bude za povinnost namátkově provádět kontroly jednotlivých činností, které zabezpečují 
pověření pracovníci. 
 
Zajištění kontroly účetnictví MAS (např. interní či externí audity) 
MAS si nechává své účetnictví schválit auditem od nezávislého auditora. 
 
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. 
Vede se archivní kniha s uvedením archivačních znaků a roků pro skartaci. 
 
Technické zázemí pro archivaci 
Veškerá dokumentace je systematicky ukládána v kanceláři Místní akční skupiny, která je umístěna v  
prostorách obecního úřadu v Těšeticích a tato místnost splňuje i podmínky pro místo pro archivaci. 
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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: 
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. 
 
 
Způsoby ověřování monitorovacích kriterií 
Kontrola a ověřování monitorovacích kritérií bude probíhat v několika krocích: 

 Každý příjemce podpory bude mít povinnost čtvrtletně předkládat na MAS monitorovací zprávy 
 MAS bude provádět v průběhu realizace projektů kontroly naplňování monitorovacích kritérií. 

Z každé kontroly bude vyhotoven protokol. 
 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 etapy výzvy se bude ze všech výše popsaných zdrojů provádět vyhodnocení SPL, 
jeho naplnění a přínosy pro region či dopady pro další regiony.  
 
Kontrolní a monitorovací činnost přinese dostatek informací k vyhodnocení SPL, tyto výsledky se budou 
zveřejňovat nejen na internetových stránkách, ale také v obecních zpravodajích, na obecních vývěskách. 
Bude zpracována hodnotící zpráva s výsledky naplňování SPL. 
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10.8. Propagace MAS 
 
Informování o činnosti MAS bude v první řadě na internetových stránkách, které se pravidelně aktualizují. 
Za tuto aktualizaci odpovídá manažer MAS a podklady připravuje ve spolupráci s administrativní 
pracovnicí. Je předpoklad, že minimálně jedenkrát za měsíc se tato aktualizace bude provádět. 
Druhým stále ještě nejvýznamnějším informačním kanálem pro nejširší veřejnosti jsou obecní zpravodaje 
jednotlivých obcí. 
 
Hlavním indikátorem účinnosti propagace MAS bude 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.. 
 
 
 
 
11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců 
 
 
Ženy v MAS Region Haná 
 
MAS Region Haná vznikla ve svém prvopočátku z iniciativy tří zakládajících členek MAS: Hany 
Rozsypalové (starostka obce Těšetice a bývalá předsedkyně MAS), Ing. Elišky Dostálové (dodnes členka 
rady MAS, místopředsedkyně MAS) a Mgr. Marty Husičkové (členky a 1. místopředsedkyně MAS) – 
předsedkyně komise pro mládež. Od té doby se ženy aktivně účastní práce v MAS a především také 
řízení činnosti celého občanského sdružení. 
 
V současné době je členem občanského sdružení 12 žen z toho 1 ve věku do 30 let. Řada dalších členek 
se však účastní práce např. v rámci seminářů, volnočasových aktivit dětí apod.. 
 
9-ti členná Rada MAS má 4 členky – ženy: Jarmila Stawaritschová, Mgr. Marta Husičková, Ing. Eliška 
Dostálová, Zdeňka Žáková, Ing. Hana Lebedová je předsedkyně revizní komise. 
Zdena Žáková, členka rady MAS organizovala v roce 2007 jeden z programů MAS – desetiboj; 
předsedkyně komise pro ženy.  
 
V rámci MAS Region Haná pracuje Pracovní skupina ženy, která je velmi aktivní a připravuje řadu 
aktivit, a především se svými četnými připomínkami zapojuje do přípravy Strategického plánu LEADER 
2007 – 2013. Kromě toho iniciuje samostatné projekty, ať už v oblasti práce s mládeží, volnočasových 
aktivit žen (ženy na mateřské dovolené), ale i cestovního ruchu. Komise velmi úzce spolupracuje s komisí 
pro mládež, kdy některé projekty iniciují a připravují společně, na společných setkáních. 
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Složení Pracovní skupiny ženy: 
 Zdeňka Žáková, předsedkyně 
 Ing. Eliška Dostálová, členka 
 Ing. Hana Lebedová, členka 
 Jarmila Stawaritschová, členka 
 Mgr. Marta Husičková, členka 

 
Připravované projekty pracovní skupiny ženy: 
 
Projekt Certifikát kvality Regionu Haná 
bude se týkat certifikace služeb v pohostinství a vycházet z principu tří E: 

etika, estetika, ekologie 
Etika: poctivost poskytovatelů služby 
Estetika: vybavení provozovny 
Ekologie: separace odpadů v provozovně 

dále bude dbáno na pestrost jídelníčku a jeho ceny 
využití specialit hanácké kuchyně 
úroveň služeb např. pro cyklisty (stojany na kola atd.) 
kvalita a rychlost obsluhy 
 
Certifikovaná pohostinství získají od RH nejen certifikát, ale i propagační materiály, např. cukry s logem 
RH a příslušné provozovny, ubrousky aj.. 
 
Projekt Aktivní Hanačka 
Projekt připravovaný pro rozšíření volnočasových aktivit žen v obcích regionu Haná. Zaměří se 
především na mladé maminky na mateřských dovolených, ale i zaměstnaných. Projekt zabezpečí rozvoj 
jejich dovedností, aktivitu, rozvoj znalostí, a tak napomůže předcházení problémů například se znovu 
uplatněním na trhu práce této cílové skupiny. Zabezpečí vhodné prostory a vybavení pro volnočasové a 
vzdělávací aktivity žen a pomůže s jejich vzděláváním a přenosem dobrých příkladů a zkušeností 
prostřednictvím kvalitního metodického vedení. 
 
Ve formě námětů projektů existuje celá řada dalších nápadů, které by chtěla pracovní skupina ženy 
iniciovat a realizovat. K jejich realizaci by měl právě napomoci i program LEADER. Výše zmíněné 
projekty jsou však již více rozpracovány a připravují se projekčně, včetně žádosti o podporu z fondů EU 
(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost). 
 
 
 
Děti a mládež v MAS Region Haná 
 
Zapojení mladých do činnosti MAS: 

Ing. Pavel Solovský, nar. 31.12.1980 – člen rady MAS, předseda komise zemědělců 
Jindřich Solovský, nar. 3.10.1979 – člen MAS 
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Josef Muzikant, nar. 6.3.1980 – člen MAS 
Jiří Mach, nar. 14.10.1978 – člen revizní komise MAS 
Zuzana Botková, nar. 10.6.1980 – členka MAS a o.s. MC Pohádka 

 
Celkem 5 členů MAS je v současné době mladších 30 let, a velmi aktivně se zapojují do činnosti MAS. 
Ing. Pavel Solovský je již delší dobu aktivní v Radě MAS, jejímž je členem, a kde na velmi dobré odborné 
úrovni aktivně řeší problematiku zemědělství (sám jako mladý zemědělec).  
 
V rámci MAS Region Haná je aktivní Pracovní skupina děti a mládež. V současné době má 4 členy a je 
rovněž naplno zapojena do přípravy Strategického plánu LEADER 2007 – 2013. Mimo jiné provedla 
průzkum volnočasových aktivit dětí a mladých ve všech obcích, dále analyzovala stav školství 
v členských obcích regionu. Tento samostatný analytický dokument potom posloužil zpracovateli jako 
podklad pro přípravu strategie MAS Region Haná, avšak byl zpracován hlavně pro zmapování 
současného stavu, aktivizování jednotlivých lidí v obcích regionu, kteří již s mládeží pracují, pro 
organizaci jejich společných setkávání a zapojení do společných aktivit. Pracovní skupina pro děti a 
mládež by chtěla na počátku roku 2008 připravit několik projektů pro práci s mládeží, na které se pokusí 
získat prostředky v rámci SF EU, krajských či národních dotací, případně v rámci programu LEADER. 
Pracovní skupina nyní jako rozšíření již provedených průzkumů připravuje dotazníkové šetření a průzkum 
mezi samotnými dětmi – prostřednictvím škol v regionu. Tento průzkum by měl být dokončen v měsíci 
lednu 2008. 
 
Složení pracovní skupiny pro děti a mládež: 

 Mgr. Marta Husičková, předsedkyně 
 Ing. Jaroslav Brzák, člen 
 Jindřich Solovský, člen 
 Zuzana Botková, člen 

 
Členové komise jsou členy MAS, úzce však v současné době spolupracují s celou řadou nečlenů, kteří se 
věnují práci s dětmi a s občanským sdružením spolupracují a sympatizují (vedoucí kroužků pro děti, 
učitelé atd.). 
 
Úkoly komise:  

 organizování již osvědčených akcí pro mládež: Jízda za pokladem Hané – dětská verze 
 Clean up the WORLD – akce zaměřená na ekologickou výchovu 
 sportovní soutěže – Těšetická laťka nebo Hanácké desetiboj (v roce 2007 financován z programu 

SROP). 
 
V rámci dětské verze Jízdy za pokladem Hané vznikla postavička Kláska, která vychází z myšlenky, že 
Haná je obilnice ČR. Postavička Kláska je pro jednotlivé obce modifikována (Čechy pod Kosířem mají 
Kláska v hasičské helmě, protože je tam hasičské muzeum. Náměšť na Hané má Kláska na kočáru, když 
na zámku je ojedinělá sbírka arcibiskupských kočárů atd.).  
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Komisí byly osloveni ředitelé ZŠ a zjišťována témata dalších možných aktivit (vycházejí ze Školních 
vzdělávacích programů – ŠVP a koncepcí rozvoje škol). 
 
Nová témata práce komise mládeže – tělesná výchova, výtvarná výchova (maximální využití keramických 
dílen např.v  ZŠ Senice na Hané, Těšeticích, v MŠ Náměšť na Hané)  
 
Ekologická výchova – v rámci projektu MŠMT zapojit školy Regionu Haná do projektu Ekoškola. 
 
 
Jedním z více partnerů MAS je například Mateřské centrum Pohádka o.s. z Náměště na Hané. Toto 
sdružení společně s Regionem HANÁ připravuje a organizuje akce pro rodiče s dětmi nebo akce spojené 
s místními tradičními zvyky Hané. 
 
 
 
Zemědělci v MAS Region Haná 
 
Zapojení zemědělců do činnosti MAS: 
Spurný Jaroslav Ing.   Zemědělská činnost  Hněvotín 
Zemědělské družstvo Hněvotín  Zemědělská činnost  Hněvotín 
Zeměd.družstvo Olšany Hablov   Zemědělská činnost  Olšany u Prostějova 
Uniagris Pěnčín, a.s.   Zemědělská činnost  Pěnčín 
Zemědělské družstvo Haná  Zemědělská činnost  Senice na Hané 
Zemědělské družstvo Senice n.H. Zemědělská činnost  Senice na Hané 
Zemědělské družstvo Těšetice  Rostlinná a živočišná výroba Těšetice 
 
Zapojení zemědělců do řízení MAS: 
Ing. Pavel Solovský – člen rady Region Haná, o.s. s kompetencí pro oblast zemědělství 
Prostřednictvím pracovní skupiny „Zemědělství“ se na řízení MAS dále podílí: 

 Ing. Pavel Solovský, předseda 
 Ing. Stanislav Bartoněk, člen 
 Ing. Ivo Tobiáš 
 Ing. Antonín Kurfürst, 
 Václav Koutný 
 Jindřich Solovský  

 
Jednou z priorit pro MAS Regionu HANÁ je podpora zemědělství, když se jedná o jednu z nejúrodnějších 
oblastí České republiky. Proto nelze v této MAS zemědělskou problematiku opomíjet. Řada členů a 
partnerů je právě ze zemědělského sektoru. Jsou to fyzické osoby např. Josef Tobiáš ze Senice na Hané, 
ing. Jaroslav Spurný z Hněvotína i právnické subjekty např. Zemědělské družstvo Těšetice, Uniagris 
Pěnčín, a.s, Zemědělské družstvo Olšany – Hablov. Mnozí z nich dokonce již v minulém období čerpali i 
prostřednictví Regionu a Iniciativy LEADER dotace na nákup strojů. Vědomi si tohoto faktu byl ustanoven 
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jako člen Rady MAS i Ing. Pavel Solovský, který jako spolupracující osoba hospodaří na farmě v 
Olbramicích. 
V Regionu HANÁ byla ustanovena rovněž pracovní skupina, která má na starosti tento sektor. Skupina 
byla sestavena tak, aby respektovala zájmy právnických a fyzických osob a aby byla schopna se zaobírat 
širokou zemědělskou problematikou, a to včetně otázky lesnictví, myslivosti a krajinného inženýrství v 
souvislosti s ekologií. V pracovní skupině se rovněž respektují zájmové zemědělské organizace.  
Pracovní skupina pomocí dotazníků zjišťovala problémy zemědělců a jejich vztah k regionu. Z přijatých 
informací došla k závěru, že zemědělští podnikatelé jsou si vědomi důležitosti MAS. Také ví o své 
nezanedbatelné úloze v péčí o krajinu a produkci zdravých, plnohodnotných potravin. Od MAS očekávají 
podporu v této oblasti, zejména v mimoprodukčním zemědělství tykající se nejvíce nákupu strojů pro 
údržbu krajiny, pomoc při budování agroturistiky a jejím navázáni na turistický ruch v regionu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Region Haná 
prosinec 2007 
 
Strategický plán LEADER byl projednán a schválen Valnou hromadou Regionu HANÁ dne 6.12.2007 ve 
Smržicích. 
 
 
.................................................. 
Ing. Miroslav Mačák 
předseda občanského sdružení 
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