
   
Zápis z porady starost ze dne 25.5.2005

  
Zú astn ní:

 
ingor Josef /zástupce obce B lotín/

 

Sláde ek Václav /starosta obce Polom/ 

Kandler Ji í /starosta obce Partutovice/

 

Vykopal Libor /starosta obce Ústí/ 

Sencovici Pavel /starosta obce ernotín/ 

Orava Karel /starosta obce Skali ka/ 

vantner Julius /starosta obce Malhotice/ 

Andris Zden k /starosta obce Bý kovice/

 

Tome ek Antonín /starosta obce Opatovice/ 

St ínková Milu e /starostka obce Rouské/ 

Velí ková Alena /starostka obce Horní Újezd/ 

Sláma Rajmund /starosta obce Pot tát/ 

Lév Zden k /starosta obce St íte nad Ludinou/

 

Jura ka Vladimír PhDr. /starosta m sta Hranice/

 

Horník Antonín /starosta obce Hustope e nad Be vou/  

Omluveni: 

najdárek Old ich /starosta obce Kloko í/

   

Hosté: 

Loredana Alfáre /koordinátorka projektu  Itálie/ 

Engel Ruoss /metodický poradce projektu 

 

výcarsko/ 

Roman Haken /zástupce CpKP 

 

st ední Morava/

 

Dane Ji í mgr. /zástupce CpKP 

 

st ední Morava/

 

Ptá ek Ladislav ing. /p ekladatel/

 

Jan Balek /sekretariát/ 

Jitka Bucherová mgr./sekretariát/ 

Sv tlana Dvo áková /sekretariát-zapisovatelka/  

Program: 



 
Aktuální stav projektu INNOREF  

Pan Horník zahájil pracovní sch zku starost a p edstavil nové kolegy ze zahrani í. Uvedl, e 

tato sch zka je nutná, proto e Valná hromada bude schvalovat ú ast té, které obce v projektu. 

Víme, e finan ní situace není jednoduchá, ale shrnutí je následující. Obce se zavázaly p isp t 

do projektu ástkou více jak 300.000 euro. Z celkové ástky celého projektu která je cca 36. 

milión korun, víme e 75 % dostaneme zp t z

 

EU, a zbývá dofinancovat 25 % z národních 

zdroj /závazek mikroregionu/. Na Olomoucký kraj byla podána ádost o dotaci na 12,5%,

 

Na MMR byla té podána ádost na dotaci na 12,5 %. Z toho vyplývá, e pokud ob ádosti 

budou kladn vy ízeny obce nebudou více zatí eny ne dosud a budou platit pouze p ísp vky 

do mikroregionu, kterými se budou vykrývat neuznatelné náklady projektu.  

Pan Balek shrnul cíle programu INTEREG III C, p edstavil systém ízení projektu a 

jednotlivých sub-projekt , které budou trvat od 12 do 22 m síc . Maximální ástka na 1 sub-

projekt m e init a 3,5 milionu korun.

  

Ve ejná výzva na sub-projekty kon í 30.6.2005, ale je nutno vzít v úvahu uznatelnost 

jednotlivých sub-projekt co je hlavn inovativnost. Dále pan Balek zd raznil, e ka dý sub-

projekt musí mít svého projektového mana era, který bude mluvit anglicky a svého 

finan ního mana era schopného komunikace v angli tin . Do 30.6. 2005 musí být odevzdané 

v echny ádosti.  

Pan Balek navrhl prosazovat spole né  mikroregionální projekty a to Energetické a 

obnovitelné zdroje se zam ením na biomasu a bioodpady

 

 a dále projekt Cestovní ruch. 

Pro  projekt Energetické zdroje se zam ením na biomasu a bioodpady  navrhl, jako nositele 

hranickou firmu Ekoltes. Ostatní nám ty na sub-projekty navrhl roz í it na Olomoucký kraj 

tedy na úrove NUTS II a zapojit tak do projektu fakultní nemocnici v

 

Olomouci, Regionální 

agenturu v Olomouci a Univerzitu Palackého v Olomouci..  

Pro sub-projekt Cestovní ruch , který zahrnuje vybudování info-center a nabídkových balí k 

pro volný as, dále vyti t ní propaga ních leták a vzd lávací aktivity je m sto Hranice 

ochotno krýt 500.000,- K na dva roky. Venkovské obce musí garantovat 12,5 K na 

obyvatele na ka dý rok trvání projektu. Návrh rozpo tu tohoto projektu iní 2.099.765,- K .  



 
Biomasa a bioodpady  územní energetické koncepce mikroregionu je studie 

proveditelnosti vytvo ení energetického managementu pro obce, mo nosti nakládání 

s bioodpady. Zde je návrh rozpo tu 2.018.000,- K . M sto Hranice se zavazuje ru it zde 

ástkou 175.000,- na dva roky. Venkovské obce musí ru it ástkou 27,- K na obyvatele na 

ka dý rok. Za m sto Hranice, by tento projekt vedla firma Ekoltes.

  

Je tedy nutné p ednést tyto návrhy na zastupitelstvech jednotlivých obcí, aby se do projekt 

zapojily a finan ní ástky schválily. Pan Vykopal by cht l v d t co konkrétn tyto projekty 

p inesou. Pan Balek odpov d l, e v

 

turistickém ruchu to budou marketingové plány a 

v ostatních projektech projektové dokumentace, studie proveditelnosti.  

Následn promluvila paní Loredana Alfare a uvedla, e ostatní regiony jsou si v domy 

problém , jaké má Hranicko a e nabízejí pomoc. P edstavila mo nosti práce na projektu a 

zahrnutí jednotlivých mzdových náklad do projektu. Dále zd raznila, e se platí p edem, ale 

tyto náklady posléze dostaneme v 75 % zp t z

 

EU. Prob hla diskuse k

 

materiálu, který 

nechala do eského jazyka p elo it paní Bortotto, / zástupkyn Hlavního partnera  region 

Friuli Venezia Gulia / v p ípad odstoupení Hranicka od projektu.

  

Dále vystoupil metodický poradce projektu p. Engel Ruoss ze výcarska, který vysv tlil 

my lenku celého projektu. Uvedl, e mnoho lidí pracuje a eká jen na zapojení Hranicka do 

projektu. V p ípad odstoupení Hranicka, nem ou pokra ovat ani ostatní regiony v

 

ecku a 

v Itálii. 

Dále uvedl, e je lenem poradního výboru pro UNESCO a ví o problému s ko-financováním. 

Proto nav tívil tuto komisi, která schválila pen itou pomoc Hranicku ve vý i 10.000,- euro. 

Podmínkou je ov em dal í spolupráce Hranicka. Dále uvedl, e jsou zde i jiné mo nosti, 

nap . erpat z

 

tzv. Kohézního fondu, kde p. Ruoss pracuje jako poradní len výboru.  

Co se tý e sub-projektu Revitalizace m st

 

a obcí mikroregionu,  tak jsme na li partnery 

v ostatních regionech k tomuto projektu a tento projekt by mohl být realizován. 

V regionu Friuli by rádi e ili obnovu venkovské architektury, v

 

Umbrii by cht li revitalizovat 

staré tovární haly. Zde se pan starosta Jura ka PhDr. dotázal, zda je mo né z tohoto hradit 

projektovou dokumentaci na opravu a p ed lání starých zámeckých sklep . K

 

tomu pan Ruoss 

odpov d l, e ano, jen je t eba v ude uvád t loga EU, a programu, z

 

kterého byla tato 

dokumentace hrazena, tedy nejlépe uvést tyto loga i na dokumentaci. 



  
To samé je t eba dodr et i u projektu na Pitnou vodu pro Pot tát, pop . i v

 
programu 

certifikace turistických slu eb. Pan Ruoss uvedl, e tento projekt je velmi významný a je t eba 

najít k n mu na eské stran partnera.

  

Co se tý e informa ních technologií, zde je mo né spojit odlehlé obce pomocí 

irokopásmového satelitu. S tímto mají velké zku enosti v Umbrii a nabízejí své zku enosti. 

Pro nás to m e znamenat vybudování n jaké kancelá e, která bude kolit kone né u ivatele.

  

Dal í významné projekty se týkají zdravotnictví konkrétn telemedicína. Jak poskytnout 

kvalitní zdravotní pé i v odlehlých venkovských oblastech. Tento projekt ji funguje na 

n kterých místech v

 

Itálii.  

Na záv r p. Ruoss shrnul kritária uznatelnosti projektu 

 

co jsou hlavn inovativní projekty, 

které p inesou zlep ení sociálních podmínek, zlep ení ivotního prost edí a trvale udr itelný 

rozvoj v regionu.  

Na záv r pan Horník pod koval zahrani ním koleg m za náv t vu. Ujasnil si, zda bude t eba 

najmout nové finan ní a projektové mana ery. Pan Ruoss potvrdil, e ano , e to bude t eba.

 

Pan Balek uzav el celé setkání s

 

tím, e v ichni starostové na Valné hromad by m li 

prosazovat mikroregionální akce: Cestovní ruch a Energetické a obnovitelné zdroje se  

zam ením na biomasu a bioodpady.

   

Zapsala: Dvo áková Sv tlana

  

Ov ovatelé zápisu:

  

Antonín Horník                                                             Vladimír Jura ka PhDr. 

P edseda svazku 

                                                            

místop edseda svazku

  



    
Usnesení porady starost ze dne 25.5.2005

  

Porada starost  se shodla a  doporu uje p ednést jednotlivým zastupitelstv m jednotlivých 

obcí prosazování a schválení na Valné hromad  2 mikroregionálních sub-projekt . A to 

Cestovní ruch a Energetické a obnovitelné  zdroje se zam ením na biomasu a bioodpady.
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