
 

Zápis jednání programového výboru MAS Brána Vysočiny 

Termín: 23.-30.7.2021 

Per rollam 

Hlasovali: Mgr. O. Konečný Ph.D., Ing. P. Blahák, P. Bendová,  RNDr. Mgr. B. Svozil Ph.D, 

I. Štamberová, Mgr. P. Vranka, Ing. M. Štěrba 

Nehlasovali: Bc. J. Dospíšil 

Zdržel se: Mgr. T. Laušman, B.Th. 

 

Zapisovatelem určena L. Beranová. 

Došly nám výsledky dotace Fondu malých projektů na Sdílení lidových tradic s Regionální 

rozvojovou agentúrou Šamorín. Jedná se o projekt na podporu lidových tradic na Tišnovsku i 

na Žitnom ostrove (slovenský partner Regionálna rozvojová agentúra Šamorín). 

Dotaci jsme získali ve výši 16 400 euro, spoluúčást je zde 2460 euro, projekt bude realizován 

od 11/21 do 10/22. V příloze žádost a rozpočet. 

Budou ušity místní kroje pro tanečníky jako vzor k prezentaci místních lidových tradic z 

Tišnovska (8 krojů - ženatý muž, vdaná žena, slečna, svobodný muž, dívka, chlapec, malá 

dívka, malý chlapec), bude vydán společný zpěvník s tanci s vazbou k oběma regionům, 

budou se sdílet zkušenosti amatérského souboru z SK s amatérským souborem z CZ, dojde k 

účasti souborů na hodech CZ/festivalu SK, udělají se bannery využitelné k dalším akcím pro 

představení lidových tradic a historie lidových tradic z obou regionů.  

V projektu je tedy 2 denní návštěva fašankového průvodu v Šamoríně 2/22 a u nás 9/22 na 

hodech, ušití 4 párů krojů pro věkově různé tanečníky, budou vydány bannery o tradicích CZ 

a SK a hlavně bude vydán zpěvník lidových písní a tanců (a notami, akordy a popisy tanců).  

Krátili nám položku kroje - zaplatí nám půlku, původně byl rozpočet na 2400 EUR, dají nám 

1200 EUR. Takže platíme spoluúčast 2460 EURO a 1200 EUR za kroje. 

Usnesení: Programový výbor schvaluje za účelem realizace malého projektu s názvem 

Sdílení lidových tradic žadatele MAS Brána Vysočiny, z.s. kód výzvy 7/FMP/11b 

zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného 

malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP 

v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci s vyčleněnou celkovou částku 2460 EUR na 

spoluúčast a 1200 EUR na kroje. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová     _______________ 

 

Ověřil: Mgr. Pavel Vranka                   _______________ 


