
Zápis z jednání pracovní skupiny Kultura, vzdělávání, sport a volný 

čas 

Termín: 30.9.2015 od 14.00-15.15 

Program: 

1. Rekapitulace postupu přípravy programovacího období regionální politiky EU 

2014-20 v ČR 

2. Rekapitulace dosud zpracovaných výstupů CLLD MAS Brána Vysočiny 

- Analytická část hotova – přidat obec Borovník 

3. Představení možností a podmínek financování projektu prostřednictvím SCLLD 

MAS Brána Vysočiny 

- Alokace finančních prostředků dle OP – 35 mil. IRP, OP Z a PRV 

4. Představení prvního návrhu rozpracovaných programových rámců 

- Strategická část 

- 5.4 Provazba mezi opatřeními a programovými rámci 

- 3.1.-3.5. – silná vazba vzdělávání a školství – je potřeba navýšit kapacitu všech základních 

škol v Tišnově (Smíškova i 28. října), časový problém, nemůže strategie řešit hned, 

podpoříme menší projekty 

- Příjemci:  

- Max.výše podpory: 85 % 

- Min.částka podpory: 50 000 Kč, max. částka podpory: 500 000 Kč 

- Celková částka IROP 18 mil. Kč (dělí se s dopravou a sociálními službami) 

- Principy pro určení preferenčních kritérií: Soulad s MAP vzdělávání ORP Tišnov 

5. Diskuse  

Termín příštího jednání skupiny: 4.11.2015 ve 14.00 

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová   _____________________ 

 

 

 

 



Zápis z jednání pracovní skupiny Sociální služby 

Termín: 30.9.2015 od 15.30-16.45 

Program: 

1. Rekapitulace postupu přípravy programovacího období regionální politiky EU 

2014-20 v ČR 

2. Rekapitulace dosud zpracovaných výstupů CLLD MAS Brána Vysočiny 

- Analytická část hotova – přidat obec Borovník 

3. Představení možností a podmínek financování projektu prostřednictvím 

SCLLD MAS Brána Vysočiny 

- Alokace finančních prostředků dle OP – 35 mil. IRP, OP Z a PRV 

4. Představení prvního návrhu rozpracovaných programových rámců 

- Strategická část 

- 5.4 Provazba mezi opatřeními a programovými rámci 

- 4.1. – 4.2 slabá vazba zdravotnictví, silná vazba sociální a návazné služby 

- Příjemci:  

- Max.výše podpory: 85 % 

- Min.částka podpory: 50 000 Kč, max. částka podpory: 1 000 000 Kč 

- Celková částka IROP 18 mil. Kč (dělí se s dopravou a vzděláváním) 

- Možnost i OP Z 10 mil.Kč – ÚP čerpá peníze na pracovní místa i na spolupráci se 

zaměstnavateli a vzdělávání (neřešit v MAS), Potravinová banka, vzdělávání osob 

pečujících o nemocné, staré, rekvalifikace chůvy, charitní šatník 

- Principy pro určení preferenčních kritérií: Soulad s Komunitním plánem SO ORP Tišnov 

5. Diskuse  

Termín příštího jednání skupiny: 4.11.2015 ve 15.30 

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová   _____________________ 

 


