
Jednání řídící skupiny MAS Brána Vysočiny 

Termín: 20.10.2015 v 17:00 hod. 

Místo: jednací místnost radnice v Tišnově 

Přítomni: Ing. L. Katolický, Z. Wünsch, RNDr. Mgr. B. Svozil, Ph.D., Ing. Bc. Z. 

Brzobohatá, Ing. M. Štěrba, Mgr. O. Konečný, Mgr. P. Vranka 

Omluveni: Bc. J. Dospíšil, Ing. T. Komprs 

manažerka MAS – PhDr. L. Beranová 

 

Určení zapisovatele a ověřovatele 
- Zapisovatelem určena L. Beranová 

- Ověřovatelem určen Z. Wünsch 

Řídící skupina MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje zapisovatelkou L.Beranovou a 

ověřovatelem Z. Wünsch. 

 

Schválení programu jednání 

 

Usnesení: Řídící skupina MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje následující program jednání: 

 

1. Aktuální situace při přípravě strategií CLLD (alokace k 14.10.2015, PRV, IROP, OP Z, 

dotazníky vyhodnocení)  

2. Spolupráce mezi MAS – oblast podpory, způsobilé výdaje 

3. Naplánování dalších úkolů a termínů  

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, přítomno 7 

Usnesení bylo přijato. 

1. Aktuální situace při přípravě strategií CLLD (alokace k 14.10.2015, PRV, IROP, OP Z, 

dotazníky vyhodnocení)  

 

Alokace k 14.10.2015 (PRV, IROP, OP Z) 

 

OP Zaměstnanost -  částka 10,190 000 -13 250 000 Kč je 100% celkových způsobilých 

výdajů včetně vlastních zdrojů žadatelů (85 % dotace, 15 % žadatelé) 

Integrovaný regionální operační program  dotace 18,130 000 Kč 

Program rozvoje venkova dotace 6 618 000 Kč 

Projekty spolupráce dotace  316 000 Kč 

IROP animace a administrace dotace 8 524 073 Kč 

IROP a PRV je v tabulce uvedena dotace, tedy finanční objem projektů bude o něco vyšší 

(záleží i na nás, jaké procento dotace budeme poskytovat).  

Cca 35 mil. celkem z dotací, 43 mil. vč. animace a administrace 

V roce 2018 bude hodnocení čerpání MAS, je třeba mít do té doby vyčerpáno 60-70 % 

z alokace, aby se vědělo, že se peníze využívají a MAS funguje 

 

Dotazníky vyhodnocení 

Dotazníky ke strategii – vyplněno 43 dotazníků (12 obyvatelé, 13 obce, 18 neziskový a 

soukromý sektor) O.Konečný zajistil vyhodnocení 



Dotazník pro zájem  obcí – na územní plány a cyklodopravu 

14 odpovědí došlo (ze 17 obcí) 

vyhodnocení: nebudeme řešit stojany na kola a regulační plány 

zůstanou v IROP: územní plán i studie, zastávky, přechody, cyklostezky  

Dotazník na zájem o sociální služby a školství – připomenout obcím 

 

2. Spolupráce mas 

 
činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER  
 
a) Vymezení Fiche  
Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této 
spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, 
avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla 
schválena z PRV.  
 
b) Oblasti podpory  
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu 
se SCLLD MAS. V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, 
vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.  
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, 
výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, 
brožury, letáky apod.).  
V MAS budeme řešit jen měkké projekty, ne investice. 
 
c) Definice příjemce dotace  
Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.  
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či 
zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se:  
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí 
strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;  
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, 
která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.  
d) Výše způsobilých výdajů  
z PRV MAS Brána Vysočiny má alokaci 315 758  Kč, 55 000 Kč - 20 % spoluúčast MAS 
 

Usnesení: 
Řídící výbor doporučuje v rámci projektů spolupráce spojení se s nejbližší MAS, a to 

Brána Brněnska. Doporučuje měkké projekty a ne investice, aby bylo možné zapojit i 

spolky a další organizace v regionu MAS.  

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, přítomno 7 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Naplánování dalších úkolů a termínů 

Další schůzka řídící skupiny stanovena na úterý 24.11.2015 v 17.00 hod. na radnici 

v Tišnově.  

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová _______________ 

Ověřil: ______________________  ______________ 


