Zápis z 13. pracovního setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje
Termín a místo konání: 22. 3. 2011, Moravský Beroun, Mikroregion Moravskoberounsko

Program
Přivítání účastníků
Na úvod setkání přítomné přivítala starostka města Moravský Beroun paní Ing. Zdenka
Szukalská, za Krajský úřad Olomouckého kraje vedoucí oddělení regionálního rozvoje
Ing. Marta Novotná.
Volná diskuse s představiteli Olomouckého kraje
Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
-

-

-

-

-

přivítal účastníky setkání a zvlášť paní poslankyni MUDr. Jitku Chalánkovou,
poděkoval paní starostce Moravského Berouna za velmi milé přijetí, zmínil se o tradici
konání pracovních setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje a vyzdvihl
velkou účast představitelů obcí a zástupců mikroregionů a MAS;
zmínil důležitost setkávání a dva hlavní důvody pro pořádání tohoto typu akce: přenos
informací z vedení kraje účastníkům a existenci platformy pro předávání zkušeností
mezi účastníky akce, představil program setkání;
informace o POV:
• výše finančních prostředků v krajském dotačním programu se oproti minulým
rokům zvýší, konečná výše bude projednána v ROK;
• důležité je, aby dotace byla směřována ke všem obcím Olomouckého kraje
a v současnosti není na území Olomouckého kraje obec, která by podporu
nedostala;
• ve způsobu nastavení kritérií POV se bude dále pracovat, této oblasti se bude
více věnovat Komise pro rozvoj venkova a zemědělství, která bude hledat
řešení;
informace k PRV: Dne 23. 3. 2011 se uskuteční na MZe, na řídícím orgánu PRV,
jednání pracovní skupiny monitorovacího výboru PRV k nastavení podmínek výzvy na
osu 3 občanská vybavenost, která bude vyhlašována na podzim letošního roku;
popřál všem účastníků příjemně strávený čas na setkání a bohatou diskusi a výměnu
zkušeností.

Diskuse: Hlavním tématem diskuse byla problematika dotačních titulů v rámci POV, investiční
a neinvestiční akce, změna pravidel.
Závěr diskuse: V rámci jednání Komise pro rozvoj venkova a zemědělství, ve které mají
zastoupení mikroregiony a MAS Olomouckého kraje, je dostatečný prostor pro otevření
diskuse a projednání jednotlivých otázek. Rada Olomouckého kraje vždy akceptuje
doporučení Komise pro rozvoj venkova a zemědělství, ve které je POV každoročně
projednáváno.
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Prezentace města Moravský Beroun
Ing. Zdenka Szukalská (starostka města Moravský Beroun)
Starostka obce představila prostřednictvím videoprezentace město Moravský Beroun,
největší zaměstnavatele ve městě, bohatý společenský život, občanskou vybavenost
a infrastrukturu, investiční akce realizované ve městě v minulém období a v neposlední řadě
plánované aktivity města do budoucnosti.
Prezentace Mikroregionu Moravskoberounsko
Ing. Tomáš Feranec (manažer Mikroregionu Moravskoberounsko)
Manažer Mikroregionu Moravskoberounsko představil prostřednictvím své prezentace
jednotlivé obce mikroregionu, historii vzniku mikroregionu, aktivity mikroregionu a jednotlivých
obcí. Informoval o úspěšnosti jednotlivých obcí v POV a dalších dotačních titulů. Poté
manažer představil cíle a plán činnosti mikroregionu. Závěrem byli účastníci setkání pozváni
na konkrétní akce konané v nejbližší době v mikroregionu.
Prezentace projektů spolupráce MAS Nízký Jeseník
Ing. Pavel Kolář (manažer MAS Nízký Jeseník)
Manažer MAS představil ve své prezentaci základní informace o MAS Nízký Jeseník a uvedl
seznam obcí na území MAS. Dále podrobně představil projekt RegTIM Jeseníky.
Mgr. Daniel Friedrich (projektový manažer)
Manažer MAS představil ve své prezentaci naučné stezky po vulkanitech v Nízkém Jeseníku.
Aktuální informace a harmonogram výzev Regionálního operačního programu Střední
Morava na rok 2011
Ing. Vlastimil Mikulášek (Úřad Regionální rady ROP Střední Morava)
Zástupce úřadu předal informace o aktuálním stavu čerpání a bilanci ROP Střední Morava
v Olomouckém kraji, informoval o projektech ve vazbě na udržitelnost, představil aktuální
harmonogram výzev a plnění vybraných monitorovacích indikátorů.
Představení Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
Ing. Michaela Pruknerová (vedoucí odboru strategického rozvoje kraje KÚOK)
Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje představila podrobně vznik ESÚS, legislativu
vztahující se k ESÚS, náplň činnosti, ESÚS na polsko-české hranici – TRITIA, vznik ESÚS
mezi
Činnost regionálního rozvoje směrem k venkovu Olomouckého kraje
Ing. Marta Novotná (vedoucí oddělení regionálního rozvoje KÚOK)
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Vedoucí oddělení regionálního rozvoje představila aktivity oddělení v oblasti samosprávné
působnosti, zejména tyto činnosti: koncepce a analýzy, energetika, POV, Soutěž vesnice
roku, podpora podnikání, agenda koordinátora zaměstnanosti, dotační programy a dotace
z EU, projekt technické pomoci ROP Střední Morava – Podpora rozvoje Olomouckého kraje
2010-2012 a zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. V další části prezentace byla
představena činnost oddělení územního plánu a stavebního řádu. Na závěr prezentace byly
předány kontaktní údaje na odbor strategického rozvoje kraje.
Škola obnovy venkova Olomouckého kraje, o.p.s.
Ing. Jaroslav Brzák (ředitel Školy obnovy venkova Olomouckého kraje, o.p.s.)
Ing. Brzák představil projekt Školy obnovy venkova v Olomouckém kraji, hlavní náplň činnosti
ŠOV v minulých letech a připravované aktivity pro rok 2011. Účastníci byli vyzváni ke
komunikaci a návrhu nových témat seminářů a školení pro oblast venkova.
Prohlídka investičních akcí realizovaných městem Moravský Beroun
Velké poděkování patří paní starostce města Moravský Beroun Ing. Zdeňce Szukalské za
umožnění prohlídky centra města a paní Bc. Taťáně Hanikové, vedoucí Výchovně
vzdělávacího centra za poutavé seznámení s aktivitami a činností v rámci centra (kino,
vzdělávací prostory, knihovna, studovna).
Zapsala: Ing. Leona Valovičová
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