Souhrnná tisková zpráva
st eda 24. srpna 2005
Obecná tisková zpráva

Spolupráci s regiony EU podpo í 8 pilotních projekt
Projekt Inovace a efektivní vyu ívání zdroj jako prost edek trvale udr itelného rozvoje (zkratkou
INNOREF) je projekt spolupráce mezi Mikroregionem Hranicko regionem Friuli Venezia Giulia,
regionem Umbria (oba Itálie) a regionem Západní ecko. Projekt, který pob í do konce roku 2007 je
financován v rámci evropského programu INTERREG IIIc ástkou dosahující 5,5 mil. EURO. Projekt
je zam en na nastartování rozvoje region

prost ednictvím posilování spolupráce mezi obcemi,

neziskovými organizacemi a podnikateli spolupracujících region . Rozpo et projektu umo nil vytvo it
spole ný fond, potenciální zájemci o financování projekt se do ve ejné sout e o finan ní prost edky
mohli p ihlásit do konce ervna 2005. Následn se se la hodnotící komise a

ídící výbor projektu

INNOREF a vybrali 8 projekt , které budou financovány ve vý i 21 mil. K a v pr b hu 2 let
pomohou nastartovat rozvoj mikroregionu a p ipravit mikroregionu na dal í období erpání fond EU
na léta 2007

2013.

V ka dém projektu m eme vyu ívat zku eností na ích zahrani ních partner ,

tak e doufáme, e v pr b hu po ukon ení projektu budeme moci se pochlubit pro

R novými

zku enostmi , doplnil smyl spolupráce mana er projektu INNOREF Jan Balek.
Mezi akcemi, které se budou realizovat jsou nap . Vytvo ení modelového regionu pro rozvoj
cestovního ruchu, Zavedení regionálního trhu s biomasou, Certifikace místních produkt a slu eb,
Zavád ní a vyu ívání geografického informa ního systému, Revitalizace historických center obcí a
dal í. Jedná se p edev ím o pilotní akce neinvesti ního charakteru, jejich soub ná realizace pom e
vytvá et nové podnikatelské aktivity a pracovní místa , doplnil Jan Balek.

Dal í informace:
Ing. Jan Balek, mana er rozvoje MR Hranicko, tel: 731 577 450;

Tiskové zprávy o jednotlivých projektech

Projekt Efektivní vyu ívání biomasy
Cíle sub-projektu:
REC, o.p.s. Vala ské Mezi ící se zapojilo do projektu INNOREF s cílem vytvo it pro Mikroregion
Hranicko v oblasti energie a obnovitelných zdroj energie návrh sub-projektu, který nastartuje
regionální trh s biomasou v oblasti Hranicka.
Hlavním cílem je vytvo ení p edpoklad pro vznik uzav eného bioenergetického cyklu mikroregionu,
který zabezpe í optimální vyu ití dostupných obnovitelných energetických zdroj , bude orientovat

zem d lství a lesnictví na energetickou biomasou a vytvo í podmínky pro nová pracovní místa
v regionu Hranicka.

Partne i sub-projektu:
1) Lead Participant: Comune di Massa Martana, MASSA MARTANA (PG), Itálie)
2) University of Patra, Department of chemical engineering, PATRAS, ecko
3) Komunita Montana del Torre, SAN PIETRO AL NATISONE (UDINE), Itálie
4) Regionální energetické centrum, o.p.s., VALA SKÉ MEZI Í Í, eská republika
Rozpo et sub-projektu:
Celkový rozpo et je 500 000 Euro, podíl REC, o.p.s. je 92 900 Euro
Výstupy ze sub-projektu pro MR Hranicko:
1) Zpracování územní energetické koncepce MR Hranicko
2) Vytvo ení praktických manuál , pravidel a podmínek pro aktivizaci místních zdroj OZE, sít
poradenství a ízení regionálních subjekt , zpracování systému vzd lávání a osv ty.
3) Zpracování studií proveditelnosti a projektové dokumentace pou ití slune ní energie pro
dosu ování biomasy, vyu ití malého matricového listu na pelety, systému zásobování obce
biomasou v etn pronájmu kotl na pelety.
4) Demonstrace malé bioplynové stanice pro pot eby zem d lského podniku s vyu itím
vyrobeného tepla a elektrické energie v blízké obci, mo nost vyu ití bioplynu ze skládek
5) P ípadové studie vyu ití masy z nov z ízené kompostárny a nakládání s bioodpadem
v malých obcích, ve ejné osv tlení.

CERTIFIKACE TURISTICKÝCH PRODUKT TYPICKÉ PRO DANÝ
REGION
Svým zam ením je ú ast region

na projektu významná hned z n kolika pohled

propagace

místních produkt , vytvo ení podmínek pro agroturistiku, zvý ení a rozvoj cestovního ruchu ve
venkovských oblastech.
Návodem jsou precedentní p ípady úsp n realizovaných projekt nap íklad dnes ji dob e známá
certifikace hotelových slu eb, kde zna kou kvality je po et hv zdi ek.
Výb r produkt typický pro region Hranicko bude záviset na regionáln zastoupených subjektech
(podnikatelské subjekty a instituce). Typickými produkty jsou takové, které mají zem d lsko
biologické charakter slou ící k roz í ení nabídky cestovního ruchu.
M eme vzít p íklad z Vala ska, kde typickým produktem jsou ov í sýry a výrobky ze sýr .
Od zá í 2005 a do ervna 2007, co je doba trvání projektu, budou následovat innosti:

zpracování

studie sou asného stavu sektoru agroturistiky, výb r typických regionálních produkt , vytvo ení

kritérií kvality a loga promotion výsledku celého projektu na web-stránkách, propaga ních letácích o
regionu spolupráce se zahrani ními partnery vým na know-how.
V rámci partnerství budeme obhajovat na e navr ené výrobky spl ující po adované p ínosy pro
regionální rozvoj.
V íme e se poda í vzbudit zájem o region Hranicko a vyzvednout jeho silné stránky.
Leadrem projektu je ecká agentura Aitoliki Development Enterprise S.A., který je zodpov dný za
administrativní a finan ní management sub-projektu.
Poznámka: Ve spolupráci se zahrani ními partnerskými regiony mikroregion Hranicko získá mimo
jiné vým nou zku eností také návod jak získat peníze ze zdroj

Evropské Unie.

Dal í informace:
Ing. Jana Mikulková, Regionální agentura pro rozvoj st ední Moravy

partner v R

Kontakty: telefon 585 205 980; e-mail: mikulkova@rarsm.cz

Projekt CERTIFIKACE

IVOTNÍHO PROST EDÍ

Projekt je zam en na udr itelný rozvoj venkovské turistiky ve spojení s environmentálním
managementem tj. ízení ivotního prost edí.
Oblast venkovské turistiky a environmentální management spolu úzce souvisí. Pot eba
certifikovat jednotlivé oblasti vznikla z rozdílných vlastností region , vyzdvi ení d le itosti
rozvoje venkovských oblastí, propagace zem d lsko

potraviná ských produkt typických

pro lokalitu s odkazem na výrobní metody nepo kozující p írodu. Území bude certifikováno
zna kou kvality EMAS (Eco-management and audit scheme)

velmi dob e známé

v Evropské Unii. Tato zna ka kvality je hodnotná stejn jako ve firmách certifikovaný systém
kvality ISO (International Organization for Standartization).
U venkovských lokalit je d le ité trvale udr ovat jejich rozvoj. Z pohledu cestovního ruchu je
významné zatraktivnit nabídku teritorií a tím na n p ilákat pozornost. Deklarovaná kvalita
výrobk

a

ivotní úrovn

v ech partnerských region

bude nejenom srovnatelná, ale i

ozna ená spole nou známkou jakosti.
Sub-projekt financovaný z programu INNOFER si klade za cíle:
pomoci meziregionální spolupráce

posílit regionální kapacitu

zvý it podnikatelskou konkurenceschopnost zam ením

na klí ová odv tví, kvalitu a celkovou podporu podnikání a podporu vzd lávací kultury
mezi aktéry rozvoje
regionální subjekty

zlep it zázemí pro rozvoj regionu a ekonomické podmínky pro

Díky ú asti na projektu regiony dostanou p íle itosti

bude brán zvý ený ohled na jejich

kvalitu ivotního prost edí ( istota vody, kvalita vzduchu, ochrana proti hlu nosti)

prosadit

se vedle m stských aglomerací
Leadrem projektu je italské m sto Camino al Tagliamento, který je zodpov dný za
administrativní a finan ní management sub-projektu.

Dal í informace:
Ing. Jana Mikulková, Regionální agentura pro rozvoj st ední Moravy

partner v R

Kontakty: telefon 585 205 980; e-mail: mikulkova@rarsm.cz
nebo www.innoref.net

Projekt Rozvoj slu eb cestovního ruchu - Hranicko nabízí pilotní rozvoj
cestovního ruchu
Nositel: M sto Hranice
Spolupracující obce: v echny obce mikroregionu
Projekt zamý lí vybudování regionálního modelu cestovního ruchu, který p ivede dohromady ty, kte í
tradi n p sobí v oblasti cestovního ruchu odd len . Bude se jednat o poskytovatele ubytování,
stravování, expozice a muzea, zástupce obcí atd. do regionální koordina ní skupiny. Nápad vznikl ve
spolupráci s partnery z italských region Friuli Venezia Giulia, Umbria a Západní ecko.
P edpokládáme, e tím se poda í vytvo it spole nou strategii rozvoje cestovního ruchu, která nejenom
pom e vyu ijí v echny potenciální slu by, ale také zmapuje kulturn

historický potenciál

mikroregionu a navrhne jeho nejlep í vyu ití. Prost ednictvím nabídkových balí k m ou turisté
obdivovat historické stavby, v novat se cykloturistice, nav t vovat historické expozice atd. Soub n
bude roz i ována p sobnost turistického informa ního centra v Hranicích do dal ích obcí
v mikroregionu a posilovány marketing formou tisku propaga ních materiál a jejich distribuce. Díky
ad

soub n

b ících aktivit o ekáváme zvý ený p íliv náv t vník , který p jde ruku v ruce

zvy ováním zam stnanosti v místních slu bách regionu. Projekt vytvo í také systém pilotního
hodnocení pot eb a uspokojení náv t vník
Výsledkem projektu pilotní systém regionálního managementu cestovního ruchu, který bude
integrovat r zné oblasti rozvoje cestovního ruchu a propojovat aktivity jednotlivých obcí
mikroregionu , p edpokládáme, e následn na imi zku enostmi budeme u it i ostatní mikroregionu
v eské republice.

Dal í kontakty:
Jan Balek, mana er rozvoje, tel: 731577450

Projekt Efektivní vyu ívání vodních zdroj
vodu do ásti Hranicka

INNOREF pom e p ivést

Nositel: Obec Pot tát
Spolupracující obce: Hranice, Ol ovec, Radíkov.

Dostupnost kvalitní pitné vody je v ásti Hranicka ka dým dnem t
vyu ívání vodních zdroj

í. Projekt Efektivní

napom e vybudovat spolupráci mezi institucemi, které jsou do

distribuce a vyu ívání vodních zdroj zapojeny a umo ní vyzkou et nejmodern j í p ístupy
plánování a realizaci distribuce pitné vody k jejím u ivatel m. Klí ovým faktorem bude
spolupráce ve ejného a soukromého sektoru. Obcím, které trpí nedostatkem kvalitní vody
projekt p inese projektovou dokumentaci, která bude základem pro získání investi ních
prost edk na výstavbu vodovodní sít napojené na vodovodní sí m sta Hranic. Jedná o obce
Pot tát, místní ásti Hranic
vzájemn

St edolesí, Uh ínov; Ol ovec

Bo kov a Radíkov. Obce se

domluvili na p íprav tohoto investi ního zám ru budou zárove

díky dotaci

z projektu INNOREF vybuduje úzké partnerství s M stem Terni a organizací Comunita
Montana v Itálii a M stem Egoliko v Západním

ecku, které e í obdobné problémy, tak aby

se mohlo Hranicko v pr b hu dvouletého trvání projektu si vzájemn vym ovat zku enosti.
Dal í kontakty:
Ev en Weigel, koordinátor projektu, tel: +420 777 584 285
Mgr. Miroslava Willdner, místostarosta m sta Hranic, tel:
Lubomír Foltýnek, starosta Radíkova, tel: 581 613 760
starosta Ol ovce, tel.: 581 625 246

Projekt Zavád ní geografického informa ního systému
Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment / Prostorové strategické plánování a
udr itelný rozvoj ivotního prost edí
Nositel projektu: Univerzita Palackého Olomouc
Spolupracující obce: v echny obce mikroregionu
Projekt p ijatý pro e ení v letech 2005-7 vychází z projektu italského partnera z regionu Friuli
Venezia Giulia. Bude realizován v Mikroregionu Hranicko a jeho 25 obcích sdru ených od roku 2001
v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Hranicko. Projekt se zam uje na podporu rozhodování na
komunální úrovni v oblastech ekonomického rozvoje, ochrany p írody, energetické politiky,
sociálního zabezpe ení, vyu ívání p írodních zdroj apod. V projektu se propojí zku enosti komunální
politiky ze zemí Evropské unie (partnery jsou italské regiony Friuli Venezia Guilia a Region Umbria a

ecký region Západní

ecko). Za eskou stranu se e ení projektu ú astní Univerzita Palackého

v Olomouci, katedra geoinformatiky.
Cílem projektu je sestavit klí ový plán pro realizaci strategických cíl regionu a zahájit jeho
realizaci. Klí ový plán se zam í p edev ím na oblasti mikroregionu, které pot ebují ochranu,
pomoc nebo podporu pro rychlej í rozvoj. P edstavuje hlavní sm r aktivit pro st edn dobý strategický
rozvoj, jeho úsp ch bude záviset na realizaci, spolupráci a p ístupu místních ú ad , orgán
investor .

Klí ový plán

a

jako hlavní vodítko pro nasm rování ekonomického, sociálního a

ekologického r stu regionu bude erpat z úzké spolupráce orgán samosprávy a univerzity s cílem
zajistit:
-

udr itelný lokální ekonomický r st v konkurenci ostatních oblastí kraje a republiky

-

vhodnou strategii v pé i o ivotní prost edí

-

optimální energetickou politiku

-

sociální provázanost

-

plánování a ízení vyu ívání p írodních zdroj

-

zlep ování a sledování teritoriální politiky

Nejd le it j ími body projektu jsou:
-

ur ení teritoriálních princip

a trend

vývoje území Mikroregionu Hranicko, v etn

identifikace nedostatk a mo ností, na jejich základ budou vytý eny indikátory a priority
rozvoje a lokality pot ebující zvý enou podporu
-

kartografická prezentace d le itých teritoriálních indikátor a jejich intenzity v prost edí GIS;
na základ následných prostorových analýz budou stanoveny optimální hodnoty teritoriálních
indikátor , stanoveny kostry udr itelného rozvoje a vytý eny st edn dobé strategické cíle pro
dané území

-

publikování a prezentace získaných poznatk a jejich poskytnutí v elektronické podob v em,
kte í se podílejí na správ a vývoji aktivit, pro lep í seznámení s nejd le it j ími aspekty
ovliv ujícími ivot v mikroregionu

-

vytvo ení integra ních nástroj , nap . GIS, internetových stránek, publikací, atlas ,
informa ních materiál pro koly, ú ady a ve ejn

inné instituce, pobídky pro podnikatele a

firmy p sobící v mikroregionu; obsahem zmín ných materiál

budou data a informace o

základních aktivitách probíhajících v mikroregionu pro zvý ení jejich prostorové provázanosti
a koordinace vývoje v ech slo ek ivota v regionu
Nejvýznamn j ího cíle projektu bude dosa eno realizací klí ového plánu strategického cíle pro
zájmové území a nasm rování t ch oblastí, které pot ebují zá titu a podporu k ekonomickému a
sociálnímu r stu prost ednictvím získání znalostí v oblasti strategického plánování a vývoji aktivit
místními ú ady, zlep ením a zvý ením obecného pov domí a u ívání ICT metod a technologií.
Dal í informace:

Doc. RNDr. Vít Vo enílek, CSc.
Katedra geoinformatiky
P írodov decká fakulta
Univerzita Palackého
T . Svobody 26
771 46 Olomouc
tel: +420 585 634 513, fax: +420 585 225 737, vit.vozenilek@upol.cz

Projekt Revitalizace center obcí Hustope e nad Be vou, St íte e nad
Ludinou a Pot tátu
Nositel projektu: Obec St íte nad Ludinou
Spolupracující obce: Hustope e n/B., Pot tát, Hranice
Projekt

e í revitalizaci center t í obcí, které se v uplynulých letech vlivem spole enských a

politických pom r v bývalém socialistickém

eskoslovensku nemohly rozvíjet zp sobem jinde v

Evrop obvyklým pro tato ve ejná místa. Ub hlo n kolik desetiletí a z t chto center se staly místa s
omezen fungujícím vyu itím budov, bez odpovídajícího mobiliá e a orienta ních systém .
Tato místa p itom mají potenciál, který m e p isp t k udr itelnému rozvoji obcí.
Obec Hustope e nad Be vou má v centru starobylý zámek s ojedin lou architekturou a zbytky zámecké
zahrady zatím jako celek nevyu ívaný.
Obec St ité nad Ludinou rozlehlou náves s kaplí, kolou a spolkovýmí nefunk ními domy. Ty by m ly
dostat nové nájemníky a z ásti se zm nit na polyfunk ní objekty bydlení, obchod a slu eb.
M sto Pot tát má zchátralé centrální nám stí se zámkem, kostelem, m tanskými domy a ástí
nevyu ité malé továrny dnes u ívané jako skladi t .
Ve v ech obcích ji za aly aktivity (investice do oprav) nejzajímav j ích budov jejich center. Tyto
v ak ne e í centra jako celek.
Problémy v ech t í center jsou si proto velmi podobné. Velmi starobylé ale také velmi zchátralé
budovy s historií bez dne ního odpovídajícího vyu ití.
V projektu chceme pracovat s pou itím participa ních metod zapojení ve ejnosti, které umo ují
nacházet nová inovativní e ení problém , podporují místní demokracii a u í ty, kte í se do projektu
zapojí ( podílníky) novým znalostem a p ístup m.
Sna í se o iroké zapojení ve ejnosti, podnikatel , samosprávy , odborník a NNO. Vhodn dopl ují
územní a plánovací dokumentaci obcí. Jsou v na ich podmínkách nové ale ji na n kolika místech
ov ené. Jejich moduly plánovací víkendy, utvá ení místa, interpretace místního d dictví lze práv v
tomto typu projektu pou ít nebo výrazn p ispívají k vytvá ení konsensu p i návrhu priorit rozvoje
místa a spojují sociologické a urbanistické technologie do konkrétních postup
revitalizaci ve ejných prostranství v obcích.
Umo ují take osvojení nových dovedností vyu itelných pro dal í rozvoj obcí a m st.

vedoucích k

V pr b hu p ípravy projektu byla vytvo ena p ípravná skupina slo ená se zástupc obcí a odborník ,
která se shodla na prioritách projektu.
Odpov dným za zastupování obcí zú astn ných v projektu je starosta St ité e nad Ludinou pan
Zden k Lév.
Skupina se zueastnila specializovaných semináou projektu INNOREF.
Projekt bude rozdilen na etyoi easti ve kterých budou postupni realizovány jeho hlavní einnosti. Pujde
o poípravnou fázi ve které bude vytvooena oídící a komunikaení strategie projektu a pracovní skupiny.
První eást realizaení faze ve které probihnou worschopy s podílníky a budou vypracovány podklady
pro dokumenty a studie obnovy veoejných prostranství a budov i studijní náv tivy zástupcu obcí v
regionech zahranieních partneru projektu. Druhá eást realizaení faze zpracování podkladu do
výsledných dokumentu a studií odborníky a také národní setkání pracovních skupin v ech zamioené
na výminu a sdílení zku eností.
Poslední závireená faze kde pracovní skupiny zhodnotí výsledky a výstupy projektu projektu na
mezinárodním workschopu a navrhnou dal í aktivity pro období po ukoneení projektu.
Z vý e uvedených skuteeností vyplývají i cíle projektu a to:
Vytvo it podklady, dokumenty pro revitalizaci center t chto t í obcí.
Pou ívat nové participa ní p ístupy práce s ve ejností.¨
Nastartovat udr itelný rozvoj obcí.
Zlep it jejich image a tyto postupy pou ít jako p íklad pro ostatní obce a m sta oblasti.

Tyto procesy p isp jí k novým mo nostem pro rozvoj místní ekonomiky, kultury a turistického vyu ití
center a objektu.
Dal í informace:
Lumír Kucha ík, koordinátor projektu, tel:
Antonín Horník, starosta Hustope nad Be vou, tel: 581 626 111
Zden k Lév, starosta St íte e nad Ludinou, tel: 581 625 250
Pí Otáhalová, starostka Pot tátu, tel: 581 624 270

Projekt Vyu ití Informa ních technologie ve zdravotnictví
Nositel projektu: Fakultní nemocnice Olomouc
(Olomouc, 10. 8. 2005)

Fakultní nemocnice Olomouc (FNO) se bude spole n se dv ma

zahrani ními partnery z ecka a Itálie podílet na spole ném projektu INNO-MED, který podpo ila
Evropské unie (EU). Jeho cílem je vyvinout informa ní medicínský systém, díky kterému by si
léka i mohli na dálku pomocí internetu p edávat data o pacientovi v etn nap íklad rentgenových
snímk . Na jeho vývoji bude nejv t í zdravotnické za ízení v Olomouckém kraji pracovat spole n
s univerzitou v eckém Patrasu a multimediálním centrem v italském Terni zhruba dva roky.

Oslovil nás vlastn Mikroregion Hranicko, který se dv ma italskými a jedním eckým regionem
p ipravil projekt na podporu mezinárodní spolupráce organizací, vysv tlil koordinátor projektu
Mgr. Martin P ibyl z FNO. Nemocnice se podle jeho slov bude podílet na vývoji informa ního
systému, do kterého by v budoucnu pomocí internetu mohli vstupovat léka i z r zných
zdravotnických za ízení, aby si na dálku p edávali ve keré pot ebné informace o pacientovi. Dal í
rovinou by m ly být i slu by pro ve ejnost. Pacienti by si nap íklad formou chatu mohli navzájem
sd lovat zku enosti s lé bou, popsal.
FNO u má s p edáváním dat v etn rentgenových snímk v digitální podob zku enosti. Loni toti
po ídila pi kový informa ní systém PACS, díky kterému mají odborníci p ístup k výsledk m
vy et ení prakticky okam it . Výrazn to zrychlilo a zjednodu ilo na i práci. Bylo by jist
p ínosné, kdyby takto mohli komunikovat i zdravotnická za ízení mezi sebou. Evropský projekt, na
kterém se budeme podílet, je vlastn p ípravou na propojení sítí jednotlivých nemocnic zejména
pro p edávání obrazových informací. Odborníci pak budou moci na dálku snadn ji a rychleji
konzultovat nap íklad diagnózy a p ípadnou lé bu pacienta, podotkl p ednosta Radiologické
kliniky FNO a odborný garant projektu doc. MUDr. Miroslav He man, Ph.D.
Na p íprav informa ního medicínského systému se FNO chce podílet i spole n s dal ími
zdravotnickými za ízeními a institucemi v regionu St ední Morava. P izvali jsme u Univerzitu
Palackého v Olomouci i Vojenskou nemocnici a uvítáme i zájem dal ích organizací, které budou
chtít k vývoji systému p isp t, dodal Mgr. P ibyl.
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