
Vzdělávání
 

.....Pomáháme školám s dotacemi 
.....Podíleli jsme se na vzniku Kreativní 

dílny v Tišnově
.....Podporujeme vzdělávání pracovníků 

devíti neziskových organizací
.....Pořádáme vzdělávací akce 

pro zemědělce, producenty 
i širokou veřejnost

Již 10 let pomáháme na území naší MAS
Místní akční skupina Brána Vysočiny působí na území obcí: Borovník, Braníškov, Březina, Deblín, Heroltice, Hluboké 
Dvory, Katov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lubné, Maršov, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Předklášteří, 
Řikonín, Svatoslav, Tišnov, Unín, Úsuší, Vohančice

MAS Brána Vysočiny je nezisková organizace spojující lidi, obce, zemědělce, podnikatele, neziskovky se stejnými 
zájmy a chutí aktivně se podílet na rozvoji území. Vznikla v roce 2012 a v mnohých oblastech propojuje náš region.

 

Podpora 
a vybavenost obcí

.....Dotace na rekonstrukce 
a vybavení škol a dalších 

vzdělávacích institucí
.....Poskytujeme finance na úpravy 

veřejných prostranství
.....Podporujeme pořízení vybavení 

na volnočasové spolkové akce 
a pro kulturní akce

Sociální oblast

.....Zapojujeme se a organizujeme 
dobrovolnictví

.....Podpořili jsme pořízení aut 
pro sociální služby

.....Podpořili jsme odborné 
sociální poradenství, terénního 

pracovníka i pracovníka 
v nízkoprahovém centru

MAS Brána Vysočiny, z.s., Náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov, www.masbranavysociny.cz

Prorodinná 
oblast

 
.....Pomáháme skloubit rodinný 

a pracovní život (příměstské tábory, 
převádění dětí na kroužky, dětský klub)

.....Podpořili jsme dětskou skupinu

Životní prostředí

.....Podpořili jsme vytvoření parku, 
biokoridoru a protierozní opatření
.....Podporujeme výsadbu stromů

.....Hledáme cesty, jak zlepšit stav krajiny
.....Začínáme řešit energetické úspory 

a obnovitelné zdroje energie 
.....Zpracováváme pro čtyři obce studii 

na klima a energetiku
Podepsali jsme Pakt starostů a primátorů 

pro udržitelnou energii a klima
.....Zapojili jsme se do pilotního programu 

Živý region s cílem podpořit místní 
produkci a krátké dodavatelské řetězce

.....Sdílíme vratné kelímky 
na teplé a studené nápoje

Doplňková 
činnost

 
.....Vyhlašujeme z našich výdělků podporu 

pro neziskové organizace v rámci 
tzv. Malého Leaderu 

.....Zpracováváme žádosti o dotaci
.....Nabízíme projektové řízení

.....Vydáváme praktické příručky 

Podpora 
podnikání

 
.....Zprostředkováváme dotace farmářům 

.....Poskytujeme dotace malým nezemědělským 
i nezemědělským podnikům 

.....Nastartovali jsme podporu novým 
podnikatelům a jejich nápadům

.....Snažíme se dostat potraviny od místních 
zemědělců k místním zákazníkům

.....Pomohli jsme vybudovat regionální značku
.....Podpořili jsme zřízení environmentálního 

sociálního podniku


