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Zápis jednání programového výboru MAS Brána Vysočiny 

Termín:  15. 6. 2022 od 17.00 

Místo: U Palce, Tišnov 

Přítomni: P. Blahák, V. Kropáčková, O. Konečný, M. Štěrba, B. Svozil, T. Laušman 

Omluveni: P. Bendová, J. Dospíšil, P. Vranka 

 
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání 

- Zapisovatelem určena L. Beranová 

- Ověřovatelem zápisu určen P. Blahák 

 

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

ověřovatelem zápisu P. Blahák. 

Hlasování: pro 6, 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 

• Na webu jsou informace o podpořených projektech (po proplacení dotace). 
 
Výzva č. 2:  

• u všech žadatelů s podanými ŽoP byla dotace vyplacena v plné výši 

• Weigl (Fiche C): výplata dotace v plné výši 

• Šebek (Fiche C): zahájena kontrola Žádosti o platbu (23.5.2022) 
 
Výzva č. 3:  

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

• Spolek Hnízdo: zahájena kontrola Žádosti o platbu (26.4.2022) 

https://www.regionalni-znacky.cz/brnensko/
https://www.regionalni-znacky.cz/brnensko/
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/regionalni-znacka
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• Obec Březina: dotace bude vyplacena v plné výši  (9.6.2022) 
 
Lhůta vázanosti projektu na účel (tzv. udržitelnost) trvá 5 let od data převedení dotace na účet 
příjemce dotace. Každoročně po proplacení projektu se v době udržitelnosti podává do 31.7. daného 
roku Monitorovací zpráva. 
 
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 – výběr dodavatele stavebních prací ukončen, ukončení projektu 09/2022; 

schválena změna s novou etapou k 31.3.2022, 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 – spolupráce a konzultace s MAS, závěrečná žádost o platbu byla předložena, 

nyní řešeny připomínky 

• 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 75 % 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, žádost o platbu zkontrolována a schválena, závěrečná žádost o 

platbu bude předložena do 31.10.2022 

• výzva Podpora prorodinných opaření 
o RC Studánka – projekt v realizaci, žádost o platbu zkontrolována a schválena, závěrečná 

žádost o platbu bude předložena do 31.10.2022 
o Inspiro – projekt v realizaci, žádost o platbu zkontrolována a schválena, další žádost o platbu 

bude předložena do 31.7.2022 

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

1.3.2021, žádost o platbu zkontrolována a schválena, další žádost o platbu bude předložena 
do 1.9.2022 

o Charita, Odlehčovací služba – projet byl stažen žadatelem, nepodařilo se zajistit vhodné 
prostory 
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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 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

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

• obec Borovník: termín podání ŽoP na MAS 17.07.2022, na SZIF 01.08.2022 
 
Výzva č. 4:  

• byly podány 3 projekty: obec Březina, obec Vohančice, spolek Hnízdo 

• Obec Vohančice: realizace projektu probíhá, na základě nedostatku stavebního materiálu 
posouvají realizaci projektu do 30.11.2022 

 
Dále řešíme konzultace a poradenství k cenovým marketingům (CM) v rámci jednotlivých Žo 

 
Výzva č. 5: 

• termín pro podání Žádostí o dotaci od 14.2.2022 do 13.5.2022 

• celková výše dotace je 1 000 000,- Kč 

• bylo podáno 5 Žádostí o dotaci: Úsuší - vybavení pro veřejné kulturní a spolkové akce, 
Modernizace vnitřních a venkovních prostor MŠ - herní sestava Šplhací věž a didaktický 
kabinet, Technické zajištění kulturních a sportovních akcí v obci Březina a Technické vybavení 

k zajištění kulturních akcí v Tišnově. Žádost o dotaci Úprava prostor a zázemí, vybavení školy 
ZaHRAda nebyla podána v termínu dle Výzvy a nebyla administrována. 

• dne 10.6.2022 proběhlo jednání Výběrové komise, které potvrdilo pořadí Žádostí o dotaci dle 
preferenčních bodů. 

• součet požadovaných dotací: 647 000,- Kč, převis alokace nad Fichí: + 353 000,- Kč 
 

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí výše uvedené informace o výzvách. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
IROP výzva 6 – aktuální stav 

• průběžná platba za 3-4 byla v 5 podána, další zor a žop za 1-6/2022 v 7/2022, vydržíme do 

2/2023 – zbytek, snad už poběží navazující projekt 

 

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí podání zprávy o plnění integrované strategie za 1.1.-
30.6.2022 do 20.7.2022. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
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2021+ 

• vláda schválila programové dokumenty jednotlivých operačních programů, nyní proběhne 
jednání s 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+ 

• Pgv kritéria Výběr partnerů s fin. účastí OP Z – návrh 

• Podporované aktivity:  

1. Vybudování dobrovolnického centra 

2. Koordinátor sbírek 

3. Paliativní a hospicová péče 

4. Komunitní tábory 

5. Dětský klub 

6. Doprovod dětí ze škol na kroužky 

• Potenciální partner se do výzvy na výběr partnerských organizací přihlásí emailem v období 

od 23. 6.-29. 6. 2022, ve kterém pošle akční plán (včetně uvedených aktivit a cílových skupin) 

dle zadání a rozpočet. Email zašle na beranova@masbranavysociny.cz.  

Poté bude 30.6.2022 partner ohodnocen kanceláří MAS dle kritérií níže a žadatelé 

(potenciální partneři) budou seřazeni dle získaných bodů.  Bude vybrán jeden partner na 

realizaci aktivit 1-3 a jeden partner na realizaci aktivit 4-6.  

Bodovaná kritéria výběru partnerů s finanční účastí (max. 70 bodů) 

1.  Délka působení v území 

 

do 10 let – 5 bodů 

nad 10 let  - 10 bodů 

2.  Aktivita na území dané MAS služby poskytuje na území MAS – 10 bodů 

3.  Zkušenosti s prací s cílovou 

skupinou 

s cílovou skupinou uvedenou v akčním 

plánu již žadatel pracoval – 10 bodů 

4.  Navazující projekt na realizované 
aktivity v rámci CLLD 

V období 2014-2020 žadatel realizoval 
stejný projekt - 10 bodů 

5.  Délka realizace aktivity u partnera 
ve vztahu k projektu 

Projekt žadatele bude na roky 2023-2025 
a i na roky 2026-2028 – 10 bodů 

6.  Partner MAS Ano – 10 bodů 

7.  Účast v pracovní skupině k přípravě 
SCLLD 2021+ 

Ano, účastnil se – 10 bodů 
 

V případě rovnosti bodů jednotlivých žadatelů u dané aktivity bude vybrán ten partner, jehož výška 

financí alokovaná na aktivitu přepočtená na jednu podpořenou osobu z cílové skupiny bude nižší.  

Usnesení: Programový výbor schvaluje postup a kritéria pro výběr partnerů s finanční účastí do OP 
Z+. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

mailto:beranova@masbranavysociny.cz
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• OP Z příprava záměrů - Charita a Inspiro, konzultace s OP Z; příjemcem a realizátor aktivit 
bude MAS (částečně ve vlastní režii, částečně s partnerem s finanční účastí), max. alokace 
(CZV) 10 mil. Kč., kritéria nastavit na výběr partnerů, tábory VP de minimis 

IROP 2021+ 

• IROP záměry poptány u obcí, soc. služeb a vzdělávacích subjektů - využití dotazníků, záměry 
zpracovány, přehled přílohou zápisu 
 

Usnesení: Programový výbor schvaluje zaměření IROP 2021+ na soc. služby (1 mil.), zš a mš (8 
mil.), veř. prostranství (4 min.), muzea (2 mil.) a památky (3 mil.). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 

• 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 % - půjde soupis záměrů na podnikatele 

• 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 

• projekt ECF - školení facilitátorů komunitní energetiky, aktivizace mládeže na venkově 
 
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 
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 

 
2. Provozní a organizační činnosti 
 

• Rejstřík – graficky se řeší výročka a audit na rejstřík 

• Clld - podána změna nové orgány 
 
Animace škol 

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
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• ZoR průběžně se řeší, všechny projekty šablon III běží, z našeho území Lažánky, Níhov, 
nepodaly, příprava šablon IV., seminář pro mš a zš, šablony II ukončeny u všech projektů 
28.2.2022 

• Ceník: mš/zš méně, dle počtu aktivit (do 3 zvolených aktivit) – 5000 za podání, 1000 Kč za ZoR 
– 8000 Kč, mš/zš  více než 3 aktivity  – 5000 za podání, 1500 za zor, 9 500 Kč, když zš a mš a 
šd/šk – 6000 za podání, 2000 za zor – 12 000, členové zvýhodnit 4000 Kč za ŽoD a 1000 Kč za 
ZoR -  Upravit ceník 
 

Usnesení: PgV schvaluje nový ceník dotačního poradenství platný k 15.6.2022. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
Finance 
 

• Dle cashflow do 2/2023 

• Stav účtu 4.5. 2022: 1 551 920 Kč 

• Navýšení cestovného schválení 
máme v interním výměru pouze stravné (ty se nemění) nikoliv náhrady za PHM, tam není 
žádné rozpětí – tedy výbor souhlasí s použitím vždy vyšší možné částky za PHM. 
 

Usnesení: PgV bere na vědomí a souhlasí s použitím vždy vyšší možné částky za PHM na cestovné 
dle zákona. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: PgV schvaluje ukončení pracovního poměru dohodou o rozvázání pracovního poměru 
s M. Kouřilem k 31.8.2022 na pozici koordinátor PRV z dotace 4.2 IROP. Na jeho pozici od 1.9.2022 
do 31.12.2022 nastoupí  B. Gottwaldová. Agendu si předají o prázdninách. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: PgV schvaluje udělení odměny L. Beranové ve výši 25 000 Kč čistého. 
Hlasování: pro 6, 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 a leták, 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 
 

Usnesení: PgV schvaluje uzavření DPP s Dr. Veleckým na 15 h za 3000 Kč lektor na semináři s 

exkurzí Realizace faremního odbytu masa 3.5.2022. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 
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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, viz 
harmonogram:  

• farma Bovine (22.4.2022): zpracování mléka, odbyt mléčných výrobků (proběhlo, 15 osob) 

• farma Drysice (29.4.2022): zpracování mléka, odbyt mléčný výrobků (proběhlo, 11 osob) 

• farma Kaman (10.5.2022): zpracování masa, odbyt masa z farmy (proběhlo, 20 osob) 

• ekofarma Bošina (16.5.2022): zpracování masa, odbyt masa z farmy (proběhlo, 16 osob) 

• farma Netěchovice (27.5.2022): zpracování masa, odbyt masa z farmy (proběhlo, 19 osob) 
 
Všechny semináře proběhly maximálně praktickou formou, diskuze byly bohaté. Všechny podklady 
jsou k dispozici na webu MAS Brána Vysočiny. Do 30.6.2022 bude podána Žádost o platbu. Pokud 
bude vše v pořádku, bude nám proplacena plná dotace, tj. 202 800 Kč.  
 
Dotační poradenství 

• Pozice sdíleného pracovníka 
Pomoc získávat finanční prostředky obcím, NNO a dalším subjektům  
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 

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 

• 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 

 

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. 
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 Nové výzvy MŽP - Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů - individuální projekty  

• Výše příspěvku: výše podpory: 151 000 – 250 000 Kč 
• maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů 
• ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2023, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace 
• příprava záměrů – Březina, Deblín, Níhov, Předklášteří 

Projekt Klimagreen 

• udržitelnost, údržba 2 roky (z JMK) – zprávy ze sledování. V rámci akce Klimagreen stále 
probíhá kontrola výsadeb. Nyní se čeká na jarní kontrolu (květen/červen) 

• AOPK  seminář Vohančice 2022 na živ. prostředí (MAS a Vohančice) 
 

Další dotace 

 
Dotace Tišnov 2022 

• Tišnov – evvo – vratné kelímky (1000 ks 0,5l studené, 300 ks 0,3 l teplé s víčkem), bioregion, 
další vycházky PL a metodiky, 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 
 

Usnesení: PgV schvaluje podpis smlouvy o Dílo – na tři videovizitky za cenu 15.000 Kč včetně DPH 
dle platných právních předpisů. Do 31.10.2022 z dotace města na veletrh. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: PgV schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova ve výši 
70 000 Kč na publikaci o Boženě Komárkové a na mobilní planetárium. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: PgV schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova ve výši 25 
000 Kč na veletrh středních škol, e-mapu firem a videovizitky povolání. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: PgV schvaluje uzavření o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova na sdílené on line 
mapy zajímavá místa na Tišnovsku II, bioregion a vratné kelímky na částku 75 390 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: PgV schvaluje uzavření DPP B. Gottwaldové na koordinaci projektu bioregion na 
Tišnovsku od 1.7. do 30.11. – v celkové délce 50 hodin po 200 Kč a s výplatou v prosinci 2022. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

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 
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Usnesení: PgV schvaluje uzavření smlouvy s JMK v rámci programu Podpora adaptačních opatření 
na změnu klimatu v roce 2022 na částku 39 200 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: PgV schvaluje uzavření smlouvy s JMK v rámci programu Podpora regionální produkce 
v roce 2022 na částku 100 000 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

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 1-4/2022 v 5/2022 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 

• Jedná se o projekt na podporu lidových tradic na Tišnovsku i na Žitnom ostrove. 

• 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 

• 60 000 spoluúčast 11/21-10/22 a 30 000 od města na kroje – 20 000 v 2021 posláno a 10 000 
v 2022  

• Nabídka od SK zaplatí jejich spoluúčast – darovací smlouva 

• Výjezd 3.-4.9. na Slovensko (2 kolony našich tanečníků u nich na festivalu, 17.-18.9. k nám na 
hody (starostové, Vokounova vyhlídka, EVVO – koridor, park, Růzcká cesta) 

 

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 hotovo 

Podnikni to 

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

• Finance –přispějeme v 2022 částku 120 000 v 8/2022, od 8/22 pak bude řešit město za 250 000 
Kč po splnění předem daných kritérií, nyní řešíme smlouvy s městem Tišnovem (RM 18.5., 
schválení 15.6.) 

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

BioregionTišnovsko  

https://podniknito.cz/kurz/podnikni-v-tisnove
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• 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  
Realizace pilotních projektů (udržet bezobalový obchod/nové prodejny na farmách, mapa 
producentů Tišnovska, sdílená zpracovna/kuchyně) 
Nyní se zpracovává seznam zemědělců a producentů pro oslovení dotazníkem i pro mapu - 
termín rozeslání 19.6. 
 
21.6. do Tišnova přijede mecenáška z Porticu podívat se na region 
27.6. pak on line setkání s 3 pilotními projekty a jejich zástupci 
Každé 2-3 týdny bude pravidelně probíhat online setkání týmu Bioregionů 

 
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.  

• Nyní Hojnost a spižírna, natočena i Ekofarma Nelepeč (video a článek). 
 
Ukrajina - pomoc  

• kurzy češtiny pro cizince (2 běhy Radniční, Inspiro, 1x týdně každý pro 15 osob, 2 lektorky 
zdarma budou učit) do června  

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

• Další v RC Studánka od 25.4. 1x týdně 2 skupiny, další od 1.5. Hálův mlýn 1x týdně 

• Od 19.4. jede adaptační skupina na faře, do 26.8. 

• V létě pak pojedou 2 skupiny pro děti 6-15 let v ZaHRAdě (1.7. -29.8.) 

• Od září kurzy na Inspiru, gymnáziu a Hálově mlýně pokračují, další už nechtějí lektoři 
 

Programový výbor schvaluje uzavření pracovních smluv na pečovatelky ve volnočasové adaptační 
skupině dětí ve věku 6-15 let pro české a ukrajinské osoby (156 Kč na hodinu) DPP Irena Bobyleva,  
DPP Renata Brabcová, DPP Viktorie Císařová, DPP Anna Drlíková, DPP Nela Gajdušková (i skupina 
3-6 let), DPČ Galiová Veronika (i skupina 3-6 let), dále na HPP Pancenko Oksana a HPP Kachucová 
Olha (27 625 Kč za měsíc) a osoby na pomocné práce (118 Kč na hodinu) DPČ Omelnytska Viktoriia 
a DPČ Dusheiko Nataliia.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato.  

 

Programový výbor schvaluje uzavření smlouvy o zajištění stravování pro školku na faře od 
19.4.2022 do 30.6.2022, 32 Kč za oběd pro dítě a 52 Kč pro dospělého.  
Programový výbor schvaluje uzavření smlouvy o zajištění stravování pro adaptační skupinu na faře 
od 1.7. do 26.8.2022 i na  adaptační skupinu na Bezručově 21 v Tišnově od 1.7. do 29.8., 87 Kč za 
oběd pro dospělého.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato.  

 

http://www.masbranavysociny.cz/index.php/bioregion-tisnovsko
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Programový výbor schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České 
republiky na rok 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na částku 1 020 000 kč na 
Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku 36 aktivit a 6-15 let 32 aktivit. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato.  

 

• MAP Tišnov a MAP Šlapanice zvou MAS Brána Vysočiny mezi spoluzakladatele Okresního 
partnerství.  

• Jedná se o spolupráci ve vzdělávání (mateřském, základním i středním, ale i neformálním) 
směřující s naplňování strategie ve vzdělávání 2030+.  

• Nyní jsou v rámci okresu Brno – venkov  zapojena dvě  ORP, a to  Tišnov a Šlapanice.  

• Do spolupráce jsou přizváni dále i DSO, JMK, KAP, platforma Okresního partnerství 2030+  a 
další aktéři...tzv. sestava partnerství, která by se scházela 2x ročně.  

• Menší uskupení MAP Tišnov a MAP Šlapanice se bude scházet 10x ročně.  

• Vnímáme Jihomoravský kraj a KAP JMK jako stabilního a klíčového partnera nejen ve vztahu 
ke vzdělávání v okrese Brno venkov.  

• V příloze je návrh Memoranda, které by MAS mohlo podepsat.  Rádi bychom vzdělávání 
v našem ORP/okrese posunuli dále a současně blíže ke Strategii 2030+. 

 

Programový výbor schvaluje podpis Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ 
na území okresu Brno-venkov. Podepsané partnerské organizace si uvědomují význam kvalitního 
vzdělávání pro rozvoj prosperující a soudržné společnosti, a proto se hlásí ke dvěma hlavním cílům 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a společně přispívají k jejich naplňování 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
Další setkání 5. 9. 2022 v 17.00 
 
Zapsala: PhDr. Libuše Beranová   ________________ 
 
Ověřil: Ing. Petr Blahák                             ________________                     


