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Zápis jednání programového výboru MAS Brána Vysočiny 

Termín:  17. 10. 2022 od 17.00  

Místo: Radniční 14, Tišnov 

Přítomni: M. Štěrba, T. Laušman, P. Bendová, O. Konečný, P. Blahák 

Omluveni: V. Kropáčková, P. Vranka, B. Svozil, J. Dospíšil 

 
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání 

- Zapisovatelem určena L. Beranová 

- Ověřovatelkou zápisu určena P. Bendová 

 

Usnesení: Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje zapisovatelkou L. Beranovou a 

ověřovatelkou zápisu P.Bendová. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Program jednání 

Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje program jednání dle návrhu: 
 

1. Projekty, výzvy, IROP výzva 6 – aktuální stav, 2021+ 
2. Provozní a organizační činnosti – členové, smlouvy, animace škol, finance 
3. Různé – prezentace, dotační poradenství, projekty, další činnosti  

 

1. Projekty 
Regionální značka  
 

• Všechny certifikované značkou Brněnsko naleznete zde: https://www.regionalni-
znacky.cz/brnensko/ 

• Certifikované na území MAS zde: Regionální značka (masbranavysociny.cz)  

• Výzva je průběžná, kdykoliv mohou subjekty podat žádost. Jakmile se za celou značku sejde 
více žádostí, zasedne výběrová komise. Na našem území jsou zmapováni potenciální žadatelé 
a jsou oslovováni, zda nemají zájem o regionální značku.  
 

PRV 
Výzva č. 1:  

• Vše realizováno a proplaceno 
Výzva č. 2:  

• Vše zrealizováno a proplaceno 
 
Výzva č. 3:  

• obec Borovník: dotace bude vyplacena v plné výši 
Výzva č. 4:  

• Spolek Hnízdo a obec Březina: dotace byla vyplacena v plné výši, obec Vohančice připravuje 
Hlášení o změně č. 2 

• Na webu jsou informace o podpořených projektech (po proplacení dotace). Lhůta vázanosti 
projektu na účel (tzv. udržitelnost) trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce 
dotace. Každoročně se do 31.7. daného roku podává Monitorovací zpráva. 

Výzva č. 5:  

• U všech 4 Žádosti o dotaci byly ze strany SZIF vyžádány doplňující informace, vše doplněno a 
žadatelé jsou vyzýváni k podpisu Dohody (popř. již Dohody podepsali) 
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IROP 

• výzva Infrastruktura vzdělávání 
o   Patriot – od 4.4.2020 v udržitelnosti.  
o   Zahrada – od 8.2.2020 je v udržitelnosti. 

• výzva Infrastruktura sociálních služeb 
o   Charita – od 14.12.2019 v udržitelnosti.  
o   CSS – od 24.4.2020 v udržitelnosti. 

• výzva Infrastruktura dopravy 
o   Tišnov – od 14.9.2019 v udržitelnosti.  
o   Deblín – od 8.8.2019 v udržitelnosti. 

• výzva Infrastruktura dopravy II 
o Borovník – závěrečná žádost o platbu schválena 
o Vohančice – od 14.12.2021 v udržitelnosti 

• výzva Infrastruktura vzdělávání II 
o městys Deblín – od 29.11.2021 v udržitelnosti 
o ZŠ Smíškova – od 19.8.2022 v udržitelnosti 

• Výzva Infrastruktura vzdělávání III 
o Multimediální dílna Městské knihovny Tišnov - vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

závěrečná žádost o platbu bude předložena do 31.10.2022 
 
V IROP máme v žádostech o platbu proplaceno 93 % alokace. 
 
OP Z 

• výzva Podpora prorodinných opatření 
o Inspiro – projekt ukončen 

• výzva Podpora sociálních služeb 
o Charita – projekt ukončen. 

• výzva Podpora prorodinných opatření II. 
o Studánka – projekt ukončen. 

• výzva Rozvoj sociálního podnikání  
o Hojnost – projekt v realizaci, závěrečná žádost o platbu bude předložena do 31.10.2022 

• výzva Podpora prorodinných opaření 
o RC Studánka – projekt v realizaci, závěrečná žádost o platbu bude předložena do 31.10.2022 
o Inspiro – projekt v realizaci, žádost o platbu je kontrolována 

• výzva Podpora sociálních služeb 
o Charita, Rozšíření služeb odborného soc. poradenství a NZDM II – projekt v realizaci, žádost o 

platbu je zkontrolována 
o Charita, Odlehčovací služba – projet byl stažen žadatelem, nepodařilo se zajistit vhodné 

prostory 
 
OP ŽP přes MAS 
·         VÝZVA Č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření 

o   Biokoridor LBK 17, Tišnov – běží tříletá následná péče. Ukončení 
projektu 30.09.2023. 

·         VÝZVA Č. 3 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
o   Park u MŠ, Hony za Kukýrnou - Ukončení projektu 31.12.2023 (vč. následné péče).  

 

Usnesení: PgV bere na vědomí informace o projektech financovaných přes CLLD v rámci MAS Brána 
Vysočiny. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
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Usnesení bylo přijato. 

 
Výzvy 
Program rozvoje venkova 2014-2020 (PRV), opatření 19.2.1  
výzva č. 3:  

• obec Borovník: vše hotovo, dotace bude vyplacena v plné výši 
 
Výzva č. 4:  

• obec Březina a spolek Hnízdo: dotace byly vyplaceny v plné výši 

• obec Vohančice: ukončení realizace projektu plánována do 30.11.2022, nyní příprava Hlášení o 
změně č. 2 (změna výdajů kvůli zvyšujícím se cenám) 

 
Dále řešíme konzultace a poradenství k cenovým marketingům (CM) v rámci jednotlivých ŽoD 
 
Výzva č. 5: 

• všechny 4 úspěšně administrované Žádosti o dotaci (obec Úsuší: Úsuší - vybavení pro veřejné 
kulturní a spolkové akce, MŠ Na Paloučku: Modernizace vnitřních a venkovních prostor MŠ - 
herní sestava Šplhací věž a didaktický kabinet, obec Březina: Technické zajištění kulturních a 
sportovních akcí v obci Březina a MěKS Tišnov: Technické vybavení k zajištění kulturních akcí v 
Tišnově) byly po registraci ze strany SZIF vyzvány k doplnění, ta proběhla v pořádku. Nyní 
budou žadatelé zváni k podpisu Dohody se SZIF, popř. již Dohody podepsali. 

 

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí výše uvedené informace o výzvách PRV. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
IROP výzva 6 – aktuální stav 

• průběžná platba za 7-8/2022 byla podána v 9/22, schválena, další za 9-10/22 v 11/22, další zor 

a žop za 7-12/2022 podána v 1/2023, vydržíme do 1/2023 – pak poběží další projekt z OP TP 

Usnesení: Programový výbor schvaluje přípravu (kancelář MAS) a podání žádosti o dotaci do 3. 
výzvy OP TP od 1.2.2023 do 30.9.2024. Pak se budou podávat navazující projekty. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 

2021+ 

• vláda schválila programové dokumenty jednotlivých operačních programů, programové 
dokumenty jsou schvalovány EK 

• Do výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů místních akčních skupin byla 
podána žádost za naši MAS, byla schválena. 

• OP TP my 9,2 mil. na 2023-2028 

• Koncepční část Strategie CLLD splnila požadovaná kritéria a koncepční část strategie CLLD pro 
období 2021-27 je ze strany MMR-ORP schválena. Žádost v novém MS2021+ také schválena. 

o po schválení OP příprava a předkládání jednotlivých Akčních plánů: 
o IROP na MAS předvýběr záměrů (naše kritéria), pak pomoc s žádostí 
o AP u OP Z a prog. rámec u IROP vzory 

- Zveřejníme na FB a webu výzvu, pošleme info našim členům –kdo má zájem o účast na 
projektu – zájemce seřadíme dle bodů získaných za jednotlivé kritéria (níže) 

OP Z+ 

• Byl předložen akční plán ke schválení. 

• Byla předložena žádost o dotaci do výzvy ŘO OPZ+ č. 8, výdaje 7 mil. Kč, 100% dotace.  
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o Neschválena, podána žádost o přezkum 
o Byla podána znovu do výzvy žádost  - doplněna dle chybníku 

IROP 2021+ 

• IROP záměry poptány u obcí, soc. služeb a vzdělávacích subjektů - využití dotazníků, záměry 
zpracovány, přehled, připravujeme programový rámec IROPII a interní postupy. Programový 
rámec byl zveřejněn, budeme dávat do informačního systému. 

OP TAK 

• OP TAK dotazník pro podnikatele, MAS nahlásila zájem realizovat tento OP v rámci SCLLD, 
předběžná alokace k rozdělení cca 2,3 mil., bude se jednat o malé projekty na pořízení 
nových technologií, CZV max. 2 mil. Kč, dotace 50 % - máme soupis záměrů od podnikatelů 

OP ŽP 

• OPŽP - Programové období 2021–2027 – Operační program Životní prostředí (opzp.cz) , v 
červnu budou vyhlášeny výzvy, již teď je možné vše připravovat a doporučují vše konzultovat, 
bude to na úspory veř. budov 

energetika 

• podání zájmu na Nové obnovitelné zdroje v energetice na území MAS Brána Vysočiny do 
předvýzvy v rámci programu 2 (RES+) Modernizačního fondu pro území MAS Brána Vysočiny 
na 2021+ (do r. 2030) na 418 mil. Kč 

o výstavba fotovoltaických elektráren na obtížně využitelných územích nebo 
integrovaných do budov, akumulace elektrické energie a geotermální zdroje energie.  

o Nyní řešíme zpracování analýzy jejich veřejných budov, dotazník, zjištění stavu veř. 
budov, záměry, spolupráce s ENKIS a diplomantka (má 10 obcí, nyní vyhodnocuje a 
ENKIS), 

o  chceme více řešit komunitní energetický spolek, posíláme možné dotace na bytové 
domy, pro podnikatele i obce, sepíšeme A4 o energetice 

o projekt ECF - školení facilitátorů komunitní energetiky, aktivizace mládeže na 
venkověProběhlo lasování per rollam (emaily) na email 
beranova@masbranavysociny.cz od 30.9. do 5.10.2022. Usnesení: Valná hromada 
souhlasí se členstvím MAS Brána Vysočiny v energetickém spolku Enerkom 
Tišnovsko, z.s. a pověřuje programový výbor k založení tohoto spolku. Schváleno 30 
hlasy. 

 

Usnesení: PgV v souladu s usnesením valné hromady souhlasí se členstvím MAS Brána Vysočiny 

v energetickém spolku Enerkom Tišnovsko, z.s. a pověřuje kancelář MAS k založení tohoto spolku. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato.  
Usnesení: PgV schvaluje předání zastupování ve spolku spolku Enerkom Tišnovsko, z.s. na základě 

plné moci statutárního zástupce MAS Brána Vysočiny, z.s. Ondřeje Konečného na Petra Šústala, s 

tím, že si oba podepíší plnou moc. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato.  

 
Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action 
Plan, SECAP) 

• VZ (firma Koukal) ukončena, vítěz Design for landscape s.r.o. na 688.000,- Kč bez dph 
(rozdělení 3 splátky) do 31.1.2023. 

• Vohančice, Heroltice, Březina a Předklášteří 2022  

• Klima – bannery p. Kovář, 4x semináře energetika ENKIS (byty, domy, podnikatelé, obce + 
kom.energetika), energetika -  bannery p. Dynka, Propagace akčního plánu (grafika, tisk s 



 

 

 5 

vazbou pro 4 obce a 1x pro MAS), Publicita 4x rollup, leták -  grafika, tisk, seminář p. Horálek 
seminář 24.6. světelné znečištění - vše zašleme poskytovateli dotace k uzavření Smlouvy, 
následně můžeme vyúčtovat a požádat si o peníze, které jsme vynaložili, kontrola 1. fáze studie 
a její proplacení – proplaceno, další fáze do 28.8.2022, předáno, bude proplaceno 

• na projektu "Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima na část území MAS 
Brána Vysočiny, z. s. " s registračním číslem "1200700004" byla předána k podpisu smlouva s 
čj. "SFZP 053062/2022". 

Usnesení: PgV schvaluje podpis smlouvy s čj. "SFZP 053062/2022 na projektu "Zpracování Akčního 
plánu pro udržitelnou energii a klima na část území MAS Brána Vysočiny, z. s. " s registračním 
číslem "1200700004"  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
2. Provozní a organizační činnosti 
 

• Clld - schválena změna nové orgány, podání změny počet výzev navýšit v 4.2 irop indikátor 
 
Animace škol 

• ZoR průběžně se řeší, všechny projekty šablon III běží, z našeho území Lažánky, Níhov, 
nepodaly, příprava šablon IV. 

 
Finance 
 

• Dle cashflow do 1/2023 

• Stav účtu 14.10. 2022: 1 435 521 Kč 
 

Odměny 

• Předseda MAS navrhl vzhledem k nadstandartním výkonům, výdělkům a zapojení MAS do 
pomoci Ukrajině odměny jednotlivým pracovníkům kanceláře MAS dle jejich zapojení.  
 

Programový výbor schvaluje na základě výkonů a výdělku MAS odměny za K. Jirkůvová 40 300 Kč, 
R. Janíková 30 000 Kč, L. Beranová 67 000 Kč, P. Šústal 20 000 Kč, B. Gottwaldová 13 300 Kč 
s výplatami v říjnu a listopadu 2022. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato.  

 

• Audit projektu 6 000 Kč bez DPH SMLOUVA O PROVEDENÍ OVĚŘENÍ č. 2022063 a audit spolku 
37 000 Kč bez DPH. Smlouva o provedení auditu č. 2022062 
 

Usnesení: Programový výbor schvaluje smlouvu o provedení ověření  na 6000 kč bez dph a smlouvu 
i provedení auditu na 37 000 Kč bez dph ta rok 2022. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
3. Různé 
 
Prezentace – co se chystá – akce, exkurze, semináře  
Akce 2022 (CSV) 
projekt KS JMK 2022 – kalendář na 2023 příprava, exkurze do jiného kraje (12.-13.10.2022 Poděbrady 
pod KS MAS JMK) na téma Příklady dobré praxe v oblasti rozvoje venkova s důrazem na komunitní 
energetiku 
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V dubnu a květnu jsme realizovali 5 vzdělávacích seminářů na téma zpracování produkce na farmě 
(dle Žádosti o dotaci jsme plánovali vyškolit cca 75 osob). Semináře proběhly dle plánu, dne 
29.6.2022 byla podána Žádost o platbu, nyní čekáme na reakci ze strany SZIF.  
 
V listopadu a prosinci plánujeme další semináře na téma zpracování produkce na farmě, konkrétně 
21.11.2022 Farma Menšík (okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj), 23.11.2022 Statek 
Netěchovice (okres České Budějovice, Jihočeský kraj), 25.11.2022 Biofarma Sasov (okres Jihlava, kraj 
Vysočina) a 2.12.2022 Rodinná farma Bílkovi (okres Svitavy, Pardubický kraj). 
Připravujeme semináře na rok 2023. 
 
Dotační poradenství 

• smlouva o dílo na konzultace a vyhledávání vhodných dotací pro obec Vohančice - na rok 
12x10 000 Kč, uzavřena 

• Realizace šablon III. mimo MAS - Doubravník, Loučky, Hradčany, Lomnička, Labyrinth, Brumov, 
Nedvědice, sš Tišnov, Lomnice, Komořany, Borač, Malhostovice, MŠ Venkov, MŠ Štěpánovice, 
podání šablon OP JAK (Hlubočany, Malhostovice, ZUŠ, SŠ Tišnov, ZŠ a SŠ Tišnov, Labyrinth, 
Sluníčko) a šablon IV (v rámci i mimo MAS) 

 
Zpracování studií proveditelnosti a podání žádosti mimo naši MAS 

• Zpracování ZOR/ŽoP IROP: soc. podnik pivovar Tišnov, Lomnice 

• Administrace projektu: Nedvědice 

• Administrace projektu (národní dotace): Radostice, Nedvědice, Vohančice 

• Administrace projektu (SFDI): Vohančice 

• Zpracování studie proveditelnosti, podání žádosti: Nedvědice IROP doprava, Ořechov IROP 
doprava, Troubsko do IROP doprava 

• Podání dotace do OP PIK: Klášterní pivovar, Intellmaps 

• Podání národní dotace MMR: Nedvědice  

• Podání národní dotace MF ČR: Nedvědice 

• Poradenství: pivovar Předklášteří a pivovar Tišnov, obec Radostice.  

• Výzva MŽP na výsadbu stromů Vohančice, Drásov, Maršov, Spolek přátel Vohančice 

• Vohančice – národní dotace hřiště, krajské dotace změna územního plánu, chodníky, SFDI, 
výsadba stromů, poradenství, klimatické studie, projektová příprava, krajské dotace 2022 

• Výzva OPŽP – Borovník, SÚS, Vohančice 

• Výzva MŽP – výsadba stromů Vohančice, úprava veřejného prostranství Vohančice 

• Nadace ČEZ – výsadba stromů Vohančice 

• Nadace Partnerství – výsadba stromů Vohančice, Předklášteří, Březina 

• Norské fondy – Vohančice 

• TA ČR, program ÉTA - A.Q. Attentus Qualitatis 

• TA ČR, program Doprava – Intellmaps 

• Pivovar Porta Coeli (MAS Brána Brněnska): dotace vyplacena v plné výši 

• Výzva AOPK - výsadba stromů Vohančice, Bukovice 
 
Dotace přes OP ŽP  
140. výzva - Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 

• Biokoridor Borovník – Výběrové řízení dokončeno, smlouva ze SFŽP zaslána. Schválená žádost 
o platbu po částečné realizaci 

• Protierozní val Vohančice – výběrové řízení dokončeno, smlouva ze SFŽP zaslána, Schválená 
žádost o platbu po částečné realizaci. Celkové způsobilé výdaje jsou 14 404 699,63 Kč, 
příspěvek Unie 11 523 759,70 Kč, jen 1. a 3.fáze.  2.fáze stále čeká na vyhlášení výzev. 

 Nové výzvy MŽP - Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů - individuální projekty  
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• Výše příspěvku: výše podpory: 151 000 – 250 000 Kč 
• maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů 
• výsadby projekty  – Březina, Předklášteří, Vohančice schváleny 

Projekt Klimagreen 

• udržitelnost, údržba 2 roky (z JMK) – zprávy ze sledování. V rámci akce Klimagreen stále 
probíhá kontrola výsadeb. Nyní se čeká na podzimní kontrolu (září/říjen). Kontrola výsadeb je 
nutná 5 let po vysazení. 

PS Komunitní energetika MAS JMK 

• MAS BV je členem této pracovní skupiny, PS zřízena ke sdílení dobré praxe při řešení 

komunitní energetiky (zakládání energetických společenství, komunikace v území o 

možnostech úsporú 

• P. Šústal je vedoucím této pracovní skupiny, zastupuje PS při jednání s NS MAS, plánováno 

setkání na kraji 

Platforma Mládeže 

• v každém kraji budou probíhat strukturované rozhovory s mládeží (věk 15-19 let) na nyní 

vybírané téma, obecně zapojení mládeže do rozvoje území, zjišťování důvodů, proč mládež 

odchází z venkova, resp. Co jim brání v návratu 

• Na území JMK bude v roce 2023 oslovena mládež z naší MAS a z MAS Vyškovsko. 

 

 

Další dotace 

 
Dotace Tišnov 2022 

• Tišnov – evvo – vratné kelímky (1000 ks 0,5l studené, 300 ks 0,3 l teplé s víčkem) pořízeny, 
bioregion pokračuje, další vycházky PL a metodiky – asi nebude, 107 700 Kč, my 31 300 

• Ostatní zájmová – veletrh, e-mapa firem, videovizitky 72 000, my 21 600 

• Kultura – mobilní planetárium, kniha o Boženě Komárkové 100 000, my 30 000 
JMK dotace 2022 

• Klima – údržba stromů vysazených MASkou (ořešáky, Růzcká cesta, k Limově…) max. 50 000 

Kč (30% spoluúčast), podpořeno 

• Pro MAS na reg.značku a podnikání (100 000 Kč, 30 % spoluúčast), podpořeno 

Výzva 71 OP VVV 

• 9 partnerů (spolků) na podporu neformálního vzdělávání na Tišnovsku.  
o Realizace od 1.1.2020-31.12.2022. Změny po ZoR – navýšení mzdy, změna 

tematických aktivit…schváleno 
o Po 4 měsících ZoR a ŽoP za 5-8/2022 v 9/2022 podána 
o Schůzka každý měsíc (čerpání aktivit) 

Projekt Růzcká cesta 

• výsadby provedeny, jejich oprava hotova, firma a město dořeší, 2022 skříňkový oltářík, keře 
na cestě do Jamného financuje firma Koral 

 
Fond malých projektů s Regionálna rozvojová agentúra Šamorín 

• V rámci projektu bychom chtěli obnovit místní kroje z Tišnovska (bylo by pořízeno 8 
vzorových krojů). Vydá se společný zpěvníček místních podhoráckých písní a regionu 
Natúrpark Žitný ostrov včetně popisu tanců k nim. Součástí projektu bude výstava bannerů v 
CZ a SK k místním tancům a jejich historii a výjezd SK na hody do Tišnova a výjezd CZ na 
festival u přeshraničního partnera. Celkem: 17 600 Eur 

• Vyúčtování do konce listopadu, konec projektu 31.10.2022 
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Další činnosti 

Malý Leader na 2022 

• vyhlášeno - alokace 85 812 Kč 

• doba realizace projektu od 1.3.2021 do 31.10.2022,  

• do konce listopadu vyúčtování, pak bude proplaceno, bez provozních výdajů (covid) 

• realizovat se bude 6 projektů , Land art Trmačov- spolek Naživo, Níhov triatlon, charita den 

hotovo, Hojnost, ZST a tenis 

Malý LEADER 2023 

• Výběrová komise navrhuje PgV dát na stejnou úroveň projekty v Malém leadru v roce 2023, 
které trvají déle než 1 den - souhlas.  

• Malý leader pro mládež 2023 – připravíme podmínky, inspirace od jiných MAS, samostatné 
výzvy pro ně a pro NNO. 

•  

Podnikni to 

• Nástroj pro menší města, nové podnikání podpoříme, propojení podnikavců, kurzy, setkávání 

• od 8/22 pak bude řešit město za 250 000 Kč  

• Harmonogram celého projektu: 

• srpen 2022 - přípravná fáze, září 2022 - osvěta a marketing, konec října/listopad 2022 - kurz 

• Srazy Klubu podnikavců pokračují každý měsíc dle rozvrhu. 

• Začátek kurzu navrhujeme předběžně ve středu 26. 10. 2022 od 17:30 do 20:00. 

• Další termíny by vycházely takto: 2. 11.,  9. 11., 16. 11., 23. 11. 

• Prostory pro konání kurzu: Stejně jako minulý běh Velký sál pod kinem. 

• Účastníci kurzu budou z města a celého ORP. 

• Současný běh: komunitní setkání Radniční 14 Tišnov komunitní setkání (přihlášeno 20 osob), 
jednou měsíčně až do října https://podniknito.cz/kurz/podnikni-v-tisnove 
 

BioregionTišnovsko  

• Organizuje, podporuje Impact hub a hnutí Duha 

• bioregion Tišnovsko – kulaté stoly, cíle, potřeby, pilotní projekty, kulaté stoly, strategie 
přenositelná i do dalších regionů,  

• http://www.masbranavysociny.cz/index.php/bioregion-tisnovsko  
mapa producentů Tišnovska, nabídky od producentů, školní jídelny, objednávkový systém 
Každé 2-3 týdny pravidelně probíhá online setkání týmu Bioregionů a členů jednotlivých 
pracovních skupin k pilotům.   
 

Propagační články do Tišnovských novin 

• na základě poptávky Tišnovských novin byl připraven tematický záměr propagačních článků o 
zajímavých producentech nejenom z území MAS Brána Vysočiny.  Budou i v 2023. 

• Vždy je realizován článek a video. 
 
Ukrajina - pomoc  

• kurzy češtiny pro cizince (Inspiro, Hálův mlýn 1x týdně každý pro 15 osob, 2 lektorky zdarma 
budou učit) do Vánoc 

• další běh bude pro děti a mládež 12-18let na gymnáziu (2x týdně pondělí a středy 14.00-
15.30) 

• Od 1.9.-19.12. pokračování adaptační skupiny na faře 
 




