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BMO  brněnská metropolitní oblast 
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ORP  obec s rozšířenou působností 

p.b.  procentní bod 

SCLLD                     strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

SF EU  strukturální fondy EU 

SKO  směsný komunální odpad 

SLDB  sčítání lidu, domů a bytů 
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ZCHÚ  zvláště chráněné území 

ZPF  zemědělský půdní fond 
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1 ÚVOD A POSTUP TVORBY 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Vysočiny (dále SCLLD MAS BV) byla 
pořizována za průběžného zapojení dotčených aktérů i veřejnosti od jara 2014 do ledna 2016. 
Strategie byla připravována komunitně prostřednictvím externích expertů. Zapojení komunity 
zajišťovaly pracovní skupiny, kulaté stoly a dotazníkové šetření. Aktéři a aktivní občané z území se 
mohli k výstupům strategie vyjadřovat také korespondenčně či na veřejném projednání.   

V souladu s Metodickým pokynem pro integrované nástroje je strategie CLLD členěna na pět níže 
uvedených hlavních částí (viz Obrázek 1): 

 Úvodní část (Popis území a zdůvodnění jeho výběru) 

 Analytická část (Socioekonomická analýza, Analýza problémů a potřeb, SWOT analýza) 

 Strategická část (stanovení vize a cílů, popis integrovaných a inovativních rysů strategie 
včetně indikátorů, vazba na strategické dokumenty, akční plán, vazba na horizontální témata) 

 Implementační část (popis řízení, management výzev, popis animačních aktivit, popis 
spolupráce mezi MAS, popis zvláštních opatření pro hodnocení) 

 Přílohy (finanční plán a indikátory, mapa území a seznam obcí, popis zapojení komunity do 
strategie, analýza rizik, čestné prohlášení) 

Úvodní část strategie obsahuje jednak informace o MAS BV specifikující především historii MAS a 
zkušenosti místního partnerství před vznikem MAS, jednak vymezení území a zdůvodnění jeho 
výběru.   

Analytická část obsahuje komplexní socio-ekonomickou analýzu území a vyhodnocení dotazníkového 
šetření, zaměřeného na hodnocení vnímání vybraných aspektů života v území MAS BV a potřeb 
budoucího rozvoje v území. Hlavní závěry analytické části komplexně shrnuje SWOT analýza. Na tyto 
závěry navazuje analýza rozvojových problémů a potřeb, která definuje rozvojovou agendu, na níž 
navazuje strategická část dokumentu. 

Ve strategické části je nejprve zformulována vize budoucího rozvoje území, na níž navazuje formulace 
strategických cílů rozvoje území. Od strategických cílů jsou pak odvozeny specifické cíle a rozvojová 
opatření, která mají vést k naplňování zformulovaných cílů. V následujících kapitolách je tato Obecná 
strategie zhodnocena z hlediska vzájemné provázanosti navrhovaných opatření, inovativních prvků 
těchto opatření a vazba strategie na strategické dokumenty vztahující se k území i řešeným tématům. 
Stěžejní význam pro Strategii CLLD má akční plán, který obsahuje Programové rámce relevantních 
operačních programů. Zatímco výše uvedená Obecná rozvojová strategie území stanovuje rozvojové 
cíle a rozvojová opatření bez ohledu na možnosti financování, Programové rámce přímo nastavují 
opatření zahrnující aktivity z Obecné rozvojové strategie území, jejichž naplňování bude z velké části 
financováno ze strukturálních fondů EU a bude realizováno prostřednictvím výzev MAS BV. Na konci 
strategické části je zhodnocen příspěvek navrhovaných opatření k naplňování tzv. horizontálních 
principů.  
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Obrázek 1: Schéma struktury strategie CLLD podle Metodického pokynu pro integrované nástroje 
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V implementační části jsou popsány mechanismy a principy, jejichž prostřednictvím bude docházet k 
naplňování Strategie CLLD. Nejprve je popsáno řízení implementačního procesu i řídící struktury 
samotné MAS Brána Vysočiny. K naplňování SCLLD budou sloužit především výzvy MAS BV. Postupy 
pro vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů jsou specifikovány v další kapitole implementační 
části. Dále obsahuje implementační část popis animačních aktivit (především komunikačních aktivit 
MAS BV), popis spolupráce mezi MAS a popis zvláštních opatření pro monitoring a evaluaci 
naplňování SCLLD.  

Stěžejní součástí příloh je finanční plán, který mj. specifikuje čerpání podpory prostřednictvím výzev 
MAS BV v letech 2016-2023 a uvedení monitorovacích indikátorů sloužících k hodnocení naplňování 
Programových rámců, včetně plánovaných cílových hodnot. V přílohách je dále mapa MAS BV a 
seznam obcí MAS BV, dále je zde uveden popis postupu zapojení místních aktérů i veřejnosti do 
vypracování SCLLD MAS BV, analýza rizik ohrožujících realizaci strategie a Čestné prohlášení od 
statutárního zástupce MAS o pravdivosti údajů uvedených v žádosti o podporu.  
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2 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU 

2.1 VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

Zájmové území má rozlohu 10 618,6 ha (tj. 106 km2). K 31. 12. 2013 žilo na tomto území 13 550 trvale 
žijících obyvatel. Podle rozlohy a počtu obyvatel se tedy v kontextu celého Česka jedná spíše o menší 
MAS. Hustota zalidnění dosahuje 130 obyvatel/km2 (hlavně díky vysoké hustotě zalidnění Tišnova), 
což je mírně pod průměrem za v porovnání s celou ČR. 

Území MAS Brána Vysočiny (MAS BV) zahrnuje 17 obcí, z nichž má jediná (Tišnov) statut města.  

Tabulka 1: Přehled obcí v území MAS Brána Vysočiny 

Obec Rozloha Počet obyvatel k 31.12.2013 Hustota zalidnění (obyvatelé/km2) 

Braníškov 366 202 55,2 
Borovník 272 103 37,9 
Březina 319 301 94,4 
Deblín 1488 1 030 69,2 
Heroltice 342 203 59,4 
Katov 300 233 77,7 
Kuřimská Nová Ves 488 122 25,0 
Kuřimské Jestřabí 527 155 29,4 
Lažánky 1394 712 51,1 
Lubné 302 48 15,9 
Maršov 749 491 65,6 
Nelepeč-Žernůvka 392 83 21,2 
Níhov 493 211 42,8 
Svatoslav 848 425 50,1 
Tišnov 1713 8 921 520,8 
Úsuší 285 135 47,4 
Vohančice 340 175 51,5 
Celkem MAS 10618 13550 127,6 

Zdroj dat: VDB ČSÚ (2015) 

Zájmová oblast je územně souvislá s výjimkou jediné exklávy tvořené místními částmi Hájek a Jamné 
(obě jsou administrativní součástí Města Tišnov). Tutéž pozici má i místní část Pejškov, která však 
sousedí s obcemi zahrnutými do území MAS BV. Ostatní obce v zájmovém regionu územně navazují. 
V zájmovém území se nenachází žádné enklávy. 

Vymezení území MAS Brána Vysočiny vč. hranic obcí a katastrálních území je znázorněno v mapě. 
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Mapa 1: Vymezení území MAS Brána Vysočiny 

 
Zdroj: upraveno podle www.masbranavysociny.cz 

2.2 SHODNÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 

Region MAS BV se nachází ve venkovské, ale přesto relativně hustě osídlené oblasti 
západoseverozápadně od Brna. Administrativně je celé území MAS součástí Jihomoravského kraje 
(jehož západní hranice se částečně kryje se západní hranicí území MAS BV), okresu Brno-venkov, SO 
ORP Tišnov i SO POÚ Tišnov. Z funkčního hlediska je území širší součástí monocentrické brněnské 
metropolitní oblasti (BMO), jejíž centrum Brno je nadřazeným centrem s koncentrací pracovních 
příležitostí a služeb. Mikroregionálním centrem pro celou oblast MAS BV je pak město Tišnov. Zázemí 
Tišnova jako mikroregionálního střediska je z funkčního hlediska poměrně rozsáhlé a zahrnuje několik 
desítek venkovských obcí (do SO ORP Tišnov jich je zařazeno 59). Zájmové území MAS BV tvoří 
jihozápadní segment tišnovského mikroregionu. 

Region se nachází v západoseverozápadní části Jihomoravského kraje v zázemí města Brna, které 
představuje významnou rozvojovou oblast (podle Politiky územního rozvoje ČR 2008 - OB3 Rozvojová 
oblast Brno). Od Brna je region vzdušnou čarou vzdálený přibližně 20–30 km (dle konkrétní obce). 
Region je situován ve výškově členitém reliéfu Brněnské vrchoviny a z malé části i Českomoravské 
vrchoviny, což sice přispívá k atraktivitě zdejší krajiny, na druhou stranu však členitý reliéf zvyšuje 
deviatilitu1 dopravních komunikací uvnitř regionu a propojujících jej s okolními sídly i regionálními 

                                                           
1 Deviatilita dopravní sítě je určena její nepřímočarostí, tedy odchylkou od přímé (vzdušné) vzdálenosti. 
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centry. I přesto region pojí s Brnem silné vazby projevující se mj. vyjížďkou do škol a zaměstnání a 
také procesem suburbanizace v rámci brněnské metropolitní oblasti.  

Určitou nevýhodou regionu je navzdory poloze v ose Praha – Brno excentrická poloha vůči 
celostátním silničním komunikacím (dálnicím, rychlostním silnicím a silnicím I. třídy) i koridorovým 
železničním tratím (železniční trať č. 250 částečně pozbyla po dokončení I. tranzitního železničního 
koridoru významu pro dálkovou osobní dopravu). Dopravní poloha regionu se zlepší po zprovoznění 
plánované rychlostní silnice R43, která má vést v blízkém okolí regionu. 

Region sousedí s územími několika MAS, které s výjimkou velkých měst (která nemohou být součástí 
MAS) a několika ojedinělých venkovských obcí souvisle pokrývají oblast západního a severního 
Brněnska: 

 MAS Most Vysočiny (západně od MAS BV kolem Velkého Meziříčí a Křižanova), 

 MAS Brána Brněnska (severozápadní a západní Brněnsko), 

 MAS Moravský Kras (severní Brněnsko), 

 MAS Boskovicko PLUS (území severně od Brna kolem Boskovic a Olešnice), 

 MAS Zubří země (severně od MAS BV kolem Bystřice nad Pernštejnem), 

 MAS Oslavka (jihozápadně od MAS BV kolem Náměšti nad Oslavou). 

Přímými (hraničícími) sousedy jsou první dvě jmenované MAS. 

V regionu působí také několik dobrovolných svazků obcí, přičemž obce ze zájmového území jsou 
členy některých z nich, zejména pak DSO Tišnovsko. Dalšími DSO v okolí zájmového území jsou 
Mikroregion Porta, Mikroregion Pernštejn, Mikroregion Čebínka, Mikroregion Bílý potok, 
Mikroregion Lomnicko a DSO Deblín. 

Pro obyvatele Brněnské aglomerace a blízkého okolí představuje Tišnovsko (jehož součástí je území 
MAS Brána Vysočiny) atraktivní turistickou destinaci, a to zejména ve spojitosti s krajinou 
charakteristickou vrchovinným reliéfem, vysokou lesnatostí, krasovými útvary doplněnou kulturními 
a technickými památkami, vybízející k pěší turistice, cykloturistice, poznávací turistice a dalším 
rekreačním aktivitám.  
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS 

Název MAS: MAS Brána Vysočiny, z.s. 

Právní subjektivita spolek 

Adresa sídla MAS: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov 

Sídlo Kanceláře MAS: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov 

Webové stránky: www.masbranavysociny.cz 

IČ 22605568  

Bankovní spojení: 3224225309/0800, Česká spořitelna, a.s. 

E-mail:    manager[zavináč]masbranavysociny.cz 

MAS Brána Vysočiny vznikla jako občanské sdružení 19.7.2012. Ustavující zasedání valné hromady 
MAS Brána Vysočiny o.s. proběhlo 21.11.2012. Od 1.1.2014 je Místní akční skupina Brána Vysočiny 
o.s. zapsána ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně jako spolek (spisová značka L16721). Od 
15.5.2015 se MAS stala zapsaným spolkem a proběhla změna názvu na Místní akční skupina Brána 
Vysočiny, z.s.  

Účelem spolku je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území, zejména činnostmi ve 
prospěch obcí, svazku obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních 
podniků, aktivních fyzických osob a dalších subjektů působících ve vymezeném území. Účel spolku 
směřuje k vytvoření a realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje území (SCLLD). MAS 
Brána Vysočiny je spolek založený a fungující na principech LEADER:  

 Strategie místního rozvoje odlišné dle jednotlivých regionů  

 Vypracování a provádění strategie „zdola nahoru“  

 Partnerství soukromého a veřejného sektoru  

 Víceodvětvové akce  

 Inovace  

 Spolupráce  

 Vytváření sítí  

Orgány spolku jsou: 

a) Valná hromada spolku – nejvyšší orgán  

b) Programový výbor spolku - rozhodovací orgán, statutární orgán , zřizuje pracovní skupiny 

c) Předseda programového výboru  

d) Výběrová komise spolku - výběrový orgán  

e) Kontrolní komise spolku - kontrolní orgán  
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Programový výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, kterého zastupuje navenek předseda 
programového výboru. V době nepřítomnosti předsedy programového výboru jedná jménem spolku 
1. místopředseda programového výboru spolku. 

Programový výbor 

1. Obec Lažánky, Ing. Lubomír Katolický, starosta  

2. Ing. Tomáš Komprs, fyzická osoba  

3. Edunika, z.s., RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., ředitel  

4. Ing. Marek Štěrba, podnikatel Deblín  

5. RC Studánka o.s., Mgr. Pavel Vranka  

6. Mgr. Ondřej Konečný, fyzická osoba  

7. Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, Mgr. Zuzana Kostřicová 

8. Město Tišnov, Bc. Jiří Dospíšil, starosta  

9. TJ Sokol Deblín, Zdeněk Wünsch 

Kontrolní komise je tříčlenná, volena valnou hromadou z členů spolku. Členové kontrolní komise 
spolku volí ze svého středu předsedu. Předseda kontrolní komise řídí její činnost, svolává a řídí její 
zasedání a podepisuje veškerou dokumentaci. Je odpovědný za plnění úkolů uložených kontrolní 
komisi programovým výborem a valnou hromadou. 

Kontrolní komise 

1. Městys Deblín, Jiří Vitanovský, starosta  

2. Ing. Miloslav Ondráček, fyzická osoba  

3. Ing. Mirolav Pálka, podnikatel  

 
Výběrová komise je orgánem, jehož hlavním úkolem je zejména posuzovat předložené rozvojové 
projekty a vybrané doporučovat v daném pořadí programovému výboru k přidělení finančních 
prostředků na základě objektivních kritérií směřující k plnění záměrů a cílů SCLLD (dle Postupu při 
hodnocení a výběru projektů). Za svou činnost výběrová komise odpovídá programovému výboru a 
valné hromadě. 
 

Výběrová komise 

1. Obec Svatoslav, František Woppat, starosta 

2. SŚ a ZŠ Tišnov, Ing. Rudolf Mašek, ředitel  

3. Ing. Karel Weigl, podnikatel Deblín  

4. Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D., fyzická osoba 

5. Michal Kadlec, podnikatel Jamné  
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6. SK Tenis Tišnov, Zdeněk Kunický 

7. Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková 

8. Miloš Sysel, fyzická osoba  

9. Obec  Borovník, Petr Vojtěch, starosta  

10. AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D. 

11. Petr Malášek, podnikatel Hájek 

Kancelář spolku 

Kancelář spolku zajišťuje administrativní činnosti, funkční zázemí, informační servis o činnostech 
spolku, vede seznam členů spolku, zajišťuje propagaci spolku a aktualizaci webových stránek. Je 
řízena manažerem. Vedoucí pracovník SCLLD a koordinátor operačních programů se podílí se na 
tvorbě strategických dokumentů a jejich následné realizaci. Účetní spolku zajišťuji vedení 
účetnictví. 

 
Adresa:      náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov. 
E-mail:                    manager@masbranavysociny.cz 
Telefon:                   777 706 722 

Valná hromada 

Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku, kteří mají právo 
být voleni do volených orgánů spolku.  

K 29.2.2016 má MAS Brána Vysočiny 48 členů (10 fyzických osob, 14 neziskových organizací, 8 
podnikatelů, 11 obcí, 1 mikroregion, 4 školy). 

Tabulka 2: Přehled členů MAS Brána Vysočiny 

Název/Jméno 
subjektu 

Statutární 
zástupce/Zplnomocněný 
zástupce 

Veřejný 
sektor 

IČ Zájmové skupiny 

Město Tišnov Jiří Dospíšil 
Veřejná 
správa 282707 

Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Městys Deblín Jiří Vitanovský 
Veřejná 
správa 281697 

Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Mikroregion Bílý 
potok Lubomír Katolický 

Veřejná 
správa 70865108 

Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Obec Braníškov Zdeněk Šotola 
Veřejná 
správa 362832 

Místní prostředí a 
regionální rozvoj 
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Obec Lažánky Lubomír Katolický 
Veřejná 
správa 281972 

Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Obec Lubné Danuše Richterová 
Veřejná 
správa 599565 

Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Obec Maršov Jindřich Chrasta 
Veřejná 
správa 363278 

Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Obec Níhov Josef Klíma 
Veřejná 
správa 842699 

Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Obec Svatoslav František Wopat 
Veřejná 
správa 282626 

Místní prostředí a 
regionální rozvoj  

Obec Úsuší Karel Pleva 
Veřejná 
správa 366005 

Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Obec Borovník Petr Vojtěch 
Veřejná 
správa 599310 

Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Obec Březina Metoděj Pánek 
Veřejná 
správa 362883 

Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

SŠ a ZŠ Tišnov Rudolf Mašek 
Právnické 
osoby 53198 

Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

ZŠ Deblín Břetislav Svozil 
Právnické 
osoby 75003082 

Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

ZUŠ Tišnov Tomáš Zouhar 
Právnické 
osoby 44947721 

Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

ZŠ Tišnov, nám 28. 
října Radmila Zhořová 

Právnické 
osoby 70283940 

Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

 

Ing. Karel Weigl - 
STAVITELSTVÍ PLUS Karel Weigl 

Právnické 
osoby 67597777 

Rozvoj podnikání a 
zemědělství  

Ing. Miroslav Pálka - 
Servis počítačů PC Miroslav Pálka 

Právnické 
osoby 12192163 

Rozvoj podnikání a 
zemědělství 
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ELVEKO CZ Lukáš Válka 
Právnické 
osoby 28277121 

Rozvoj podnikání a 
zemědělství 

Ing. Marek Štěrba Marek Štěrba 
Právnické 
osoby 75666693 

Rozvoj podnikání a 
zemědělství 

Michal Kadlec Michal Kadlec 
Právnické 
osoby 68038267 

Rozvoj podnikání a 
zemědělství 

Libor Urbánek Libor Urbánek 
Právnické 
osoby 15544672 

Rozvoj podnikání a 
zemědělství 

MANEO AGRO s.r.o. Gabriela Ošťadalová 
Právnické 
osoby 2500507 

Rozvoj podnikání a 
zemědělství 

Petr Malášek Petr Malášek 
Právnické 
osoby 1051521 

Rozvoj podnikání a 
zemědělství 

Atletický klub AK 
Tišnov 

Martin Sebera Neziskové 
org. 

26599546 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

Pro Tišnov Jan Schneider Neziskové 
org. 

22902384 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

Rodinné centrum 
Studánka, o.s. 

Monika Krištofová Neziskové 
org. 

26659042 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

Sportovní klub Tenis 
Tišnov 

Zdeněk Kunický Neziskové 
org. 

46917896 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

TIGAL, z.s. Tomáš Zouhar Neziskové 
org. 

22853251 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

TJ Sokol Deblín Zdeněk Wünsch Neziskové 
org. 

44947755 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

Za sebevědomé 
Tišnovsko 

Hana Ondrušková Neziskové 
org. 

26635160 Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

ZČ HB Brďo Tišnov 
GINGO 

Václav Kappel Neziskové 
org. 

44947887 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 
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Házená Tišnov, z.s. Jan Schneider Neziskové 
org. 

 48481441 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

MOST Tišnov Jiří Dospíšil Neziskové 
org. 

3230066 Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Hnízdo – spolek pro 
komunitní vzdělávání 

Viktorie Šťastná Neziskové 
org. 

3421201 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

Oblastní charita 
Tišnov 

Ing. Marcela 
Dvořáková 

Neziskové 
org. 

44990260 Sociální služby 

Edunika, z.s. Břetislav Svozil Neziskové 
org. 

04271459 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

Spolek Odyssea 
Tišnov 

Václav Kappel Neziskové 
org. 

26548593 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

Mgr. Renata 
Pleskačová 

Renata Pleskačová Fyzické osoby  7.10.1969 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

Miroslav Ondráček Miroslav Ondráček Fyzické osoby  15.11.1956 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

Miloš Sysel Miloš Sysel Fyzické osoby  6.4.1957 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

Bc. Věra Dvořáková Věra Dvořáková Fyzické osoby 23.10.1975 Sociální soudržnost 

Ing. Tomáš Komprs Tomáš Komprs Fyzické osoby  15.6.1969 Rozvoj podnikání a 
zemědělství 

Bc. Zdeněk Krutek Zdeněk Krutek Fyzické osoby 11.8.1957 Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Mgr. Zdeňka 
Dohnálková 

Zdeňka Dohnálková Fyzické osoby 22.7.1955 Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Mgr. Ondřej Konečný Ondřej Konečný Fyzické osoby 27.2.1984 Místní prostředí a 
regionální rozvoj 

Mgr. Barbora Barbora Kulhánková Fyzické osoby 5.6.1971 Kultura, vzdělávání, 
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Kulhánková sport a volný čas 

Mgr. Viktorie 
Šťastná, Ph.D. 

Viktorie Šťastná Fyzické osoby 6.12.1976 Kultura, vzdělávání, 
sport a volný čas 

 

 
Dne 31.3.2015 schválila valná hromada nové stanovy MAS Brána Vysočiny, stanovy byly 6.10.2015 na 
další valné hromadě aktualizovány. 

Obrázek 2: Organizační schéma MAS Brána Vysočiny z.s. 

 

Zájmové skupiny 

V rámci MAS Brána Vysočiny byly ustaveny 4 zájmové skupiny. Tabulka 3 blíže specifikuje zaměření 
zájmových skupin a ilustruje provázanost zájmových skupin na oblasti rozvoje SCLLD MAS Brána 
Vysočiny, tedy provazbu zájmových skupin na pracovní skupiny pro tvorbu tohoto dokumentu.  

Tabulka 3: Zaměření zájmových skupin 

Zájmová skupina Zaměření zájmové skupiny Oblast rozvoje SCLLD 

Místní prostředí a regionální 
rozvoj 

zaměření na rozvoj obcí, 
občanskou vybavenost, 
dopravu, životní prostředí a 
rozvoj regionu jako celku 

Doprava, infrastruktura a 
územní rozvoj 

Rozvoj podnikání a zemědělství zaměření na rozvoj podnikání, 
zemědělství 

Zemědělství a podnikání 

Kultura, vzdělávání, sport a 
volný čas 

zaměření na rozvoj vzdělávání, 
kultury, sportu a volnočasových 
aktivit a související 
infrastruktury 

Vzdělávání a volný čas 

Sociální soudružnost zaměření na rozvoj sociálních Sociální služby 
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služeb a řešení problematiky 
sociálního začleňování 

 

Zkušenosti MAS BV s realizací projektů  

MAS Brána Vysočiny získala dotaci ze Státního zemědělského investičního fondu v celkové 
výši 500 000 Kč na projekt Místní akční skupina rozvíjí venkov v rámci  Programu rozvoje 
venkova ČR pro období 2007 – 2013 opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a 
provádění. 

Dotace byla vyčerpána ve výši 414 846 Kč. Finanční prostředky byly použity na tréninkovou 
výzvu a byly vytvořeny podkladové materiály pro zpracování strategie. 

MAS Brána Vysočiny prošla za dobu své existence několika dramatickými obdobími, které se díky 
pevnému partnerství podařilo překonat. Dnes je organizací, která v sobě spojuje veřejné, soukromé a 
neziskové subjekty se společnou vizí, odhodlané spolupracovat na rozvoji celého území MAS.  

MAS Brána Vysočiny žádá každý rok také o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a města Tišnova.  


