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Zápis jednání programového výboru MAS Brána Vysočiny 

 

Termín: 18. 8. 2021 v 17.00 

U Palce, Tišnov 

Přítomni: Ing. P. Blahák, Bc. J. Dospíšil, Mgr. O. Konečný, Ph.D., MgA.P. Bendová B., 

Mgr. Svozil Ph.D., Mgr. P. Vranka 

Omluveni: Mgr. I. Štamberová, Ing. M. Štěrba, Mgr. T. Laušman, B.Th. 

Tým MAS: PhDr. L. Beranová, Ing. Petr Šústal 

 

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání 

- Zapisovatelem určena L. Beranová 

- Ověřovatelem zápisu určen J. Dospíšil 

 

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

Beranovou aj. Dospíšila ověřovatelem zápisu. 

 

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  

 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Jednání programového výboru bylo 18.6., 28.-29.6., 23.-29.6., 23.-30.7. per rollam, 2.6. 2021 

byl fyzicky. 

 

Usnesení: Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje usnesení per rollam 

jednáních od 2.6. 2021 do 30.7.2021. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

1. Projekty 

 

Regionální značka  

• značku získali Josef Jůza – Řeznictví a uzenářství, skupina produktů – Uzené maso a 

Ing. Veronika Kropáčková, Eko farma Nelepeč, skupina výrobků – jogurt, jogurtová 

nápoj, produkt - Míša z Nelepča, produkt - Čerstvý sýr. 

·         aktivita Asociace reg. značek – MěKS využije 

nabídky   https://www.hravylety.cz/ - začne se připravovat od září 

https://www.hravylety.cz/
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·         více na http://www.masbranavysociny.cz/index.php/regionalni-znacka 

Další výzva na ocenění bude vyhlášena, jakmile bude dostatečný počet přihlášek. Počítá 

se s komisí a udělením značky 2x ročně nebo dle potřeby. 

 

PRV 

Program rozvoje venkova 2014-2020 (PRV), opatření 19.2.1 (výzva č. 1) 

• 11 žadatelů (Fiche A 9 žadatelů, Fiche C 2 žadatelé), ve Fichi D nebyl podán žádný 

záměr 

• Žádost o platbu (ŽoP) Šebek proplacena v plné výši 

• na webu jsou informace o podpořených projektech (po proplacení dotace) 

 

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  

o Vohančice – výběr dodavatele stavebních prací ukončen, ukončení projektu 

08/2021 

 

OP Z 

      výzva Podpora prorodinných opatření 

·         Inspiro – projekt ukončen 

výzva Podpora sociálních služeb 

·         Charita – projekt ukončen, poslední žádost o platbu schválena, vyčíslena vratka. 

výzva Podpora prorodinných opatření II. 

·         Studánka – projekt ukončen, poslední žádost o platbu schválena 

výzva Rozvoj sociálního podnikání  

·         Hojnost – projekt v realizaci, podána žádost o platbu, probíhá kontrola na ŘO 

výzva Podpora prorodinných opaření 

·         RC Studánka – projekt v realizaci, další žádost o platbu bude předložena 30.9.2021 

·         Inspiro – projekt v realizaci, podána žádost o platbu, probíhá kontrola na ŘO 

výzva Podpora sociálních služeb 

·         Charita, Rozšíření služeb odborného soc. poradenství a NZDM II – projekt 

v realizaci od 1.3.2021 

·         Charita, Odlehčovací služba - příprava Rozhodnutí o poskytnutí dotace, čeká se na 

pověření, zahájení realizace od 1.1.2022 

 

 

V OPZ zbývá nevyčerpaných 2,7 mil. (nejsou zohledněny úspory teď končících projektů, 

předpoklad minimálního navýšení). 

http://www.masbranavysociny.cz/index.php/regionalni-znacka
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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 
IROP 

• výzva Infrastruktura vzdělávání II -  dva podpořené projekty: městys Deblín, ZŠ 

Smíškova. 

• výzva Infrastruktura vzdělávání III – vyhlášena výzva, předkládání žádostí do 

30.9.2021 

 

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). 

 

Program rozvoje venkova 2014-2020 (PRV), opatření 19.2.1  

výzva č. 1:  

• Šebek proplacení dotace v plné výši 

výzva č. 2:  

• u všech žadatelů s podanými ŽoP (kromě Brychtová) byla dotace vyplacena v plné výši 

• Brychtová: protokol o kontrole SZIF bez závad 

• Šebek (Fiche C): termín podání ŽoP na SZIF 19.01.2022 

• Weigl (Fiche C): termín podání ŽoP na SZIF 31.12.2021 

 

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

 

výzva č. 3:  

• obec Vohančice: Žádost o platbu (ŽoP) na SZIF podána (11.8.2021) 

• obec Borovník: změna termínu podání ŽoP (na MAS 17.07.2022, na SZIF 01.08.2022) 

výzva č. 4:  

• výzva č. 4 byla vyhlášena s příjmem Žádostí o dotaci v termínu 19.5.- 11.7.2021, 

webinář pro žadatele proběhl dne 19.5.2021. Celková alokace pro 4. výzvu byla 358 

256 Kč 

• podpořeny byly projekty v podopatření f) kulturní a spolková zařízení 

• byly podány 3 projekty: obec Březina, obec Vohančice, spolek Hnízdo, dne 9.8.2021 

všechny prošly Výběrovou komisí 

 

Informace o přechodném období PRV 2014–2020 

• Obdrželi jsme 1 953 300 Kč na přechodné období (tj. na plánované výzvy do konce 

roku 2023).  

• Znamená to tedy, že bychom v roce 2022, popř. v roce 2023 mohli vypsat 5., případně 

6. výzvu MAS na podporu projektů dle potřeb našeho území. 
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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 

• Zpráva o plnění ISg schválena  

• průběžná platba za 3-4 v 5/21 podána, nyní podána za 1-6/2021 ZoR a ŽoP, vyjdeme 

s úvazky dle plánu do 12/2022, rok 2023 – zbytek, snad už poběží navazující projekt, 

máme nově etapu po půl roce, v té podáme 2 průběžné zprávy a na závěr jednu ZoR a 

ŽoP závěrečnou k etapě, tedy 3 zprávy za půl roku. 

2021+ 

• Do výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů místních akčních skupin 

byla podána žádost za naši MAS (do 28.9., než se zavřel příjem). schváleno 

• Obce a působnost – nové obce Předklášteří (aktuálně v jiné MAS) a Řikonín (tzv. bílé 

místo), na poslední chvíli přidány i Hluboké Dvory a Unín. 

• předkládání Koncepční části Strategie CLLD – VH 16.-18.8. – do konce srpna se musí 

podat 

• po schválení OP příprava a předkládání jednotlivých Akčních plánů  

• 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 - výstavba fotovoltaických 

elektráren na obtížně využitelných územích nebo integrovaných do budov, akumulace 

elektrické energie a geotermální zdroje energie. 30.8. v 16.00 seminář pro starosty na 

energ.úspory – osvěta (firma ENKIS), do 15.11. lze podat do výzvy projekty, řešíme i 

pilotní obci na zpracování analýzy jejich budov.  

• Petr - 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) 

• Schváleno 955 000 Kč na studii a dny na klima (30.8. první seminář, podzim bannery 

pro veřejnost),  

• nyní VZ (firma Koukal),  

• od září realizace, Vohančice, Heroltice, Březina a Předklášteří 

 

Usnesení: Programový výbor schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na Zpracování 

(SECAP) Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima na část území MAS Brána 

Vysočiny, z.s. Předmětem této Smlouvy je poskytování právních služeb Advokátní 

kanceláří při realizaci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na 

základě smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 4.8.2021. 

 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 
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2. Provozní a organizační činnosti 

 

• Rejstřík – podána změna lex covid PgV (od 12.7.2021) 

• Testování – 60 % hradí pojišťovny a 40 % projekt 4.2 IROP, podáno za 4-6/21 žádosti 

 

Smlouva 

• od 1.5.2021 dodatek PS Jirkůvová 

o Popis pracovní činnosti smlouvy se doplňuje o následující znění:  

podpora zavádění místní značky a animace v území MAS Brána Vysočiny;  

koordinace zavádění místní značky na území MAS;  koordinace realizace místní 

značky – aktivity, spojené s přípravou a realizací projektů vedoucích k podpoře 

místní produkce prezentované místní značkou;  koordinace plnění portálu v rámci 

projektu z území naší MAS Regiony sobě www.regionysobe.cz; administrace 

podpory podnikatelů v realizaci SCLLD a přípravě nové SCLLD. Pak by byla 

částečně hrazena z dotace JMK. 

 

Usnesení: Programový výbor schvaluje uzavření Dodatku k PS K. Jirkůvové 

s upravenou pracovní náplní od 1.5.2021. 

 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Vytvoření pozice sdíleného pracovníka 

• pomáhal by získávat finanční prostředky obcím, NNO a dalším subjektům  

• 1 000 Kč paušál měsíční, 500 Kč za měsíční info o dotacích, ceny dle ceníku pro 

členy,  

• zájem cca 20 org. – nyní dotazník od 1.9.2021 začínáme pilotně do Vánoc. 

 

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí možnost zřízení pozice sdíleného 

pracovníka, který bude pomáhat získávat finance obcím, NNO a dalším subjektům na 

území Tišnovska. 

 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Animace škol 

• ZoR průběžně se řeší, všechny projekty běží, z našeho území Lažánky, Níhov, 

nepodaly 

 

Finance 

• Členské příspěvky zaplaceno všichni 

• Vcukuletu Tišnovskem – kniha od M. Konečného pro Tišnovsko,  

o příspěvek na korektury 5000 Kč, 5000 Kč na fotky (paušálu MŠMT) 

o 12 500 Kč došlo na náš účet jako dary na korektury  

▪ darovací smlouvy (Pavel Suchánek 500, Tomáš Valeš 1000, Petr 

Otiepka 1000, Jan Pospíšil 2000, Milan Anton 5000, Marta Lahodová 

3000) 

▪  
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Usnesení: Programový výbor schvaluje přijetí daru s účelem od více osob na korektury 

(Lenka Hájková) a schvaluje 5000 Kč od MAS na korektury a 5000 Kč od MAS na fotky 

knihy Vcukuletu Tišnovskem od M. Konečného. 

 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

• Příspěvek MAS 5000 Kč na akci Bludný kruh 18.9. 

• KS MAS JMK – členský příspěvek 10 000 Kč 

Usnesení: Programový výbor schvaluje příspěvek 5000 Kč na akci Bludný kruh 

18.9.2021 (orientační cyklozávod, dospělácká a dětská kategorie). Dále schvaluje 

příspěvek 10 000 Kč do KS MAS JMK jako členský příspěvek. 

 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

• Stav účtu 18. 8. 2021: 1 750 304 Kč 

• Zasedla KK  4. 8. 2021 a kontrolovala 1-6/2021 

 

3. Různé 

• Setkání se senátory 12.8.2021 Boskovice 

 

Prezentace – co se chystá – akce, exkurze, semináře  

• Akce na rok 2021 CSV 

◦ Seminář s exkurzí v terénu Pozemkové úpravy (Kyjovsko), plánovaný termín 21.9. 

• Akce 2020 - brožura zpracování ovoce a zelenina, karty propagační a na webu 

 

• Tematická pracovní skupina na KDŘ –na 2 roky - 600 000 Kč, bude se scházet tým, 

exkurze 3.-4.11.2021 Praha – rozpočet 90 000 Kč, semináře, brožura s příklady z ČR, 

cílem je zjistit, jak má SZIF lépe nastavit projekty spolupráce, aby zde bylo čerpáno a 

proč je tak málo KDŘ 

• projekt KS JMK – na reg. značky – brožura, propag. věci, letáky – žádost podána,  

 

plány na 2022 

• Akreditace vzdělávacího subjektu v rámci PRV: jsme  akreditovaní na vzdělávací akce 

jako MAS s lektorem p. Kouřilem pro potřeby 1 Opatření Předávání znalostí a 

informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce) Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

• schváleno pořádání 5 exkurzí v 4-5/2022 za 202 800 Kč (1 akce 40 000 Kč paušál).  

o Cílem projektu je přiblížit účastníkům jak efektivní postupy ve zpracování 

produkce na farmě v maximálně praktické formě, tak možnosti odbytu a 

zkušenosti s ním. 

o Uskuteční se 5 vzdělávacích akcí (2 na témata zpracování mléka a odbyt 

mléčných výrobků a 3 na téma zpracování a odbyt masa).  

o Připravíme praktickou příručku o zpracování a odbytu produkce z farmy s 

příklady z praxe,  

o plánujeme vyškolit průměrně 15 osob na akci, celkem tedy cca 75 osob. 
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Usnesení: Programový výbor bere na vědomí udělení akreditace u PRV na vzdělávací 

akce pro naši MAS. Dále schvaluje přijetí dotace ve výši 202 800 Kč s názvem 

Zpracování zemědělské produkce na konání 5 exkurzí na farmy v ČR v 4-5/2022. 

 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Dotační poradenství 

• Realizace šablon II. a 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,  

• Administrace projektu: Obec Bohutice (ukončeno, ZoR a ŽoP schváleny), Radostice 

(ukončeno, ZoR a ŽoP schváleny) a Všechovice ukončena spolupráce, Nedvědice 

• Administrace projektu (národní dotace): Radostice, Nedvědice, Vohančice 

• Administrace projektu (SFDI): Vohančice 

• Zpracování studie proveditelnosti, podání žádosti: Nebovidy IROP doprava, Bohutice 

IROP doprava, Olbramovice IROP doprava, Střelice IROP doprava, Nedvědice IROP 

doprava 

• Podání dotace do OP PIK: Klášterní pivovar 

• 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 Vohančic 

• Vohančice – národní dotace hřiště, krajské dotace změna územního plánu, chodníky, 

SFDI, výsadba stromů, poradenství 

• Výzva OPŽP – Borovník, SÚS, Vohančice 

• Výzva MŽP – výsadba stromů Vohančice 

• Nadace ČEZ – 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): kontrola ŽoP na místě bez závad 

• A.Q. Attentus qualitatis s. r. o (p. Rozsypal, MAS Boskovicko+): podání Žádosti o 

platbu posunuto na 31.01.2022 

 

Dotace přes OP ŽP 

 

• 140. výzva - Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 

◦ Biokoridor Borovník – Výběrové řízení dokončeno a čeká se na podpis smlouvy. 

Čeká se na zahájení realizace, jakmile to umožní podmínky. 

◦ Protierozní val Vohančice – probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 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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NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů) 

• Výsadba ořešáků Tišnov – Hradčany – vysázeno, Vohančice – vysázeno, v Maršově 

proběhne výsadba na podzim z důvodu lepšího uchycení špičáků.  

• Vyúčtování podáno (cca 90 000 Kč).  

• https://tisnovskatelevize.cz/2021/04/26/maska-vysadila-oresaky/ 

 

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 

 

Výzva č. 5/2021: Výsadba stromů - grantové schéma 

• Kdo může žádat: nestátní neziskové organizace s prokazatelnou zkušeností s 

poskytováním podpory na výsadbu stromů, místní akční skupiny (MAS) 

Grantové schéma a výše příspěvku 

• nositelé/příjemci dotace mohou peníze rozdělit formou grantů dalším, koncovým 

příjemcům 

• subjekty musí k získaným prostředkům přidat prostředky ve stejné výši (poměr 

1:1) a zajistit vysázení stromů ve dvojnásobném rozsahu 

• Je potřeba u grantové dotace zajistit polovinu nákladů ze soukromých zdrojů. Je 

potřeba sehnat 300 tis. Kč. Nabízí se oslovit Penny, banky, firmy, Nadace Partnerství, 

sbírka apod.  

• výše podpory pro příjemce grantového schématu: 300 tis. – 5 mil. Kč (možnost 

opakování žádosti) 

• ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2023, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace 

• ukončení realizace podpořeného projektu: do 31. 12. 2024 

 

Možné projekty do výzev 4/2021 nebo 5/2021: 

• Tišnov – Drásov – cesta na Klucaninu 

• Ořešáky Tišnov – Předklášteří a dále 

• Pejškov – výsadby kolem silnice 

• Sychrák – jen drobné dosadby – krajinné odrůdy 

• Pod dopravních hřištěm z zš 28.10.  – výsadby 

• Sídliště Klucanina – dovysadit několik stromů 

• Smuteční síň – prověřit výsadbu stromů 

• díky změně klimatu vysadit teplomilné stromy jako edukační nástroj, že klima se 

opravdu mění (fíky, kiwi apod.) 

 

Projekt Klimagreen 

• udržitelnost, údržba 2 roky (z JMK) – zprávy ze sledování, V rámci akce Klimagreen 

stále probíhá kontrola výsadeb, jarní část splněna. 

 

Další dotace 

JMK 2021  

Dotační program PRV JMK 2021 výzva na 100 000 Kč (z 144 000 Kč), 30 % spoluúčast,  

https://tisnovskatelevize.cz/2021/04/26/maska-vysadila-oresaky/
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• projekt Podpora zavádění místní značky a animace v území MAS Brána Vysočiny– K. 

Jirkůvová mzda 

• projekt Křížem krážem Tišnovskem - příloha Tišnovských novin. Logo, výtisky nám 

dodají, dáme na to 20 000 Kč z dotace JMK, veletrh firem 9.11., Podnikni to, úhrada 

za značku MAS SB 13 000 Kč 

• Projekt Zalej MAS Brána Vysočiny, z.s. – 80 000 dotace ze 10 000 Kč, 20 000 

spoluúčast (20 %),  nyní probíhá pasport v terénu, pak dojde k zadání stromů do 

aplikace. 

 

Dotace město Tišnov  

• Město mimořádná dotace léto 2021 

• MAS studánky op žp – studánka udělán kop na sledování a rozbor půdy, brožurka 

vycházky po Tišnovsku řeší T. Blaha a J. Nešpor, posun všeho do 31.12.2021 

• Ostatní zájmová činnost - veletrh zaměstnavatelů v 2021 

o manuál pro školy a firmy, seznam firem hotovo)  

o posun všeho do 31.12.2021, vyúčtování podáme do konce týdne,  

o navazující projekt na veletrh 2021   

o v r. 2020 vyčerpáno na manuál grafika a tisk, mzdy Heinz a Gottwaldová 

apod.,  

o veletrh škol a zaměstnavatelů proběhne 9.11. od 14.00 do 17.30 na Smíškově,  

▪ bude zde přes 30 sš a 10-15 firem Tišnovska,  

▪ proběhne 6 workshopů,  

o navýšení původní žádosti o 20 000 Kč (na lektory 6x 2000 Kč, plakátek 

grafika a mapka areálu grafika, tisk 3000 Kč, 6000 Kč koordinace firem, 

komunikace s firmami, workshop pro firmy) 

Usnesení: Programový výbor schvaluje žádost o navýšení dotace na veletrh firem 

9.11.2021 na lektory a koordinaci firem a grafické práce o 14 700 Kč (z 21 000 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 schváleny. 

o Po 4 měsících ZoR a ŽoP v 9/2021 za 5-8/20. 

o Schůzka každý měsíc (možnost prodloužení projektu).  

Projekty Růzcká cesta 

• 19.5. slavnostně otevřena 

• výsadby provedeny, jejich oprava hotova, firma a město dořeší, nyní nový zákres a 

smlouva o údržbě, dotace od senátorky Vítkové 10 000 Kč na skříňkový oltářík 

• Nadace Veronika – dotace na studánku u Růzcké cesty, získali jsme 20 000 na 

studánku, posun realizace do 31.12., změna účelu podána na ceduli a zvířata u cesty 
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Interreg CZ a SK na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce  

• Bude vytvořen seznam zaměstnavatelů a jejich potřeb, seznam škol, vznikne manuál 

spolupráce škol a firem, sborník pro rodiče a učitele, kreativní diář pro žáky.  

• Budou uspořádány semináře, kulaté stoly, veletrh zaměstnavatelů pro žáky a veřejnost 

(vč. online verze).  

• Spolupráce se slovenským partnerem - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina. 

nevyšlo 

 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). Také máme v plánu vydat 1. díl spolčeného zpěvníčku místních 

podhoráckých písní a regionu Natúrpark Žitný ostrov včetně popisu tanců k nim.  

• Cílem je podpora kapacit kulturního dědictví a zvýšení povědomí o místních tradicích 

v CZ i SK inovativním způsobem (společný zpěvník, bannery). Cílovou skupinou jsou 

obyvatelé, kteří poznají místní tradice z obou regionů, dále tanečníci hodů na 

Tišnovsku a členové souboru v Šamoríně a vedoucí těchto souborů. 

• 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 

• Bude se realizovat (my 60 000 spoluúčast 11/21-10/22 a 30 000 od města na kroje – 

20 000 v 2021 a 20 000 v 2022 – KVJ požádá, pak nějak vyfakturujeme my jim) 

 

Usnesení: Programový výbor schvaluje přijetí dotace z Fondu malých projektů na 

projekt Sdílení lidových tradic za 17 600 eur. Spoluúčast byla schválena per rollam 

v 7/2021. 

 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Open Society Fund  

• granty pro malé lokální organizace (nejméně rok staré) na aktivity digitalizace NNO 

• Akční granty mají umožnit neziskovým organizacím rychle a efektivně posílit svoje 

digitální kompetence a zvýšit používání digitálních nástrojů. 

• Cílem je pomoci občanskému sektoru digitalizovat se – lépe využívat technologie pro 

svou práci, organizaci aktivit, komunikaci s cílovými skupinami a řízení lidí i své 

činnosti v online prostoru.  

• Podpořené organizace musí prokázat, v jakých oblastech a aspektech zefektivní svoji 

práci a zvýší svou připravenost na práci v online prostředí.   

• Zkusíme na na cloud vzdálený přístup 1-3000 eur 

• https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/ 

• žádost podána, projekt nevyšel 

 

IT řešení 

• od společnosti Techsoup (nabízí zvýhodněné nabídky sw a IT služeb pro neziskovky). 

Jsme členem.  

• Z informací, které jsme jim poskytli (dotazník, předchozí konzultace) nám doporučili, 

abychom si pořídili řešení od Microsoftu.  

https://osf.cz/2020/12/15/akcni-granty-podpori-obcanskou-spolecnost-castkou-202-000-eur/
https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/
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• Vzhledem k tomu, že jsme členy, tak nám nabízí zdarma až 10 licencí Microsoft 365 

Business Premium.  

• To, co obsahuje, je uvedeno zde: Microsoft 365 pro firmy | Microsoft 365. Dále jsou 

schopni nám udělat i nastavení (pošta, cloud, týmy) za cca 10 – 15 tis. A i nějaká 

školení.  

• Doporučili využít umsemumtam (to jsou ti dobrovolníci) např. na vytvoření webových 

stránek, nebo třeba toho kalendáře akcí. 

• můžeme zorganizovat online setkání s NNO z našeho ORP, kde by Techsoup 

představili svou nabídku pro NNO. Případně i pro MAS v JMK. 

 

Další činnosti 

Malý Leader na 2021 

• Došlo 9 projektů, alokace 70 000 Kč 

• doba realizace projektu od 1.3.2021 do 31.10.2021,  

• 5 projektů se bude realizovat do konce 10/2021 

 

Podnikni to 

• Nástroj pro menší města,  

• nové podnikání podpoříme, propojení podnikavců, kurzy, setkávání,  

• řeší se udržitelnost zajistit, cena 38-48 000 Kč měsíčně, když se nepodaří, bude to 

zdarma (méně než 12 osob).  

• Finance –přispějeme v 2021 částku 50 000, když to bude (termínově od 1/2022), a 

v 2022 dalších 50 000 Kč, vybrat od obcí poměrově 4000 malé obce (15x), 8000 střední 

(3x), 10 000 větší (2x), Tišnov 50 000 – máme 250 000 Kč (argument sídlo firmy v obci, 

peníze do kasy obce) 

 

Kampaň Regiony sobě  

• https://www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe/  

 

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 

Další setkání 29. 9. 2021 v 17.00  

 

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová     _______________ 

 

Ověřila: Bc. Jiří Dospíšil    ________________                         

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/business?&ef_id=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpb4-plhB5FHDktKTtJRzCNiYXpp5VQwMY5RxEdfZJnggf7mplimeEaAgu1EALw_wcB:G:s&OCID=AID2200004_SEM_Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpb4-plhB5FHDktKTtJRzCNiYXpp5VQwMY5RxEdfZJnggf7mplimeEaAgu1EALw_wcB:G:s&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpb4-plhB5FHDktKTtJRzCNiYXpp5VQwMY5RxEdfZJnggf7mplimeEaAgu1EALw_wcB
https://www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe/#_blank

