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Zápis jednání programového výboru MAS Brána Vysočiny 

 

Termín: 28. 4. 2021  v 17.00 

On line meet.google.com/ayx-wxpe-kkm 

Přítomni: Mgr. O. Konečný, Ph.D., Mgr. P. Vranka, P. Bendová, I.Štamberová, Ing. P. Blahák 

Omluveni: B. Svozil, Ing. , Mgr. T. Laušman, B.Th., Bc. J. Dospíšil, M. Štěrba 

Tým MAS: PhDr. L. Beranová, Ing. B. Gottwaldová, P. Šústal 

 

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 P. Blaháka ověřovatelem zápisu. 

 

Hlasování: pro 5, 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 5 proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

1. Projekty 

 

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) 

Regionální značka  

•  Ve spolupráci místních akčních skupin (MAS) okolo Brna, konkrétně MAS Slavkovské bojiště, 

MAS Brána Vysočiny, MAS Brána Brněnska, MAS Bobrava a MAS Podbrněnsko vznikla 

regionální značka BRNĚNSKO originální produkt. 

• Značku jsme se rozhodli vybudovat ve spolupráci s Asociací regionálních značek 

(ARZ), která má s přípravou a realizací regionálních značek dlouholeté 

zkušenosti (www.regionalni-znacky.cz). 

• Regionální značka je vizuální označení výrobků a služeb, které garantuje 

jejich původ a kvalitu. Takto označené zboží bude vždy splňovat konkrétní 

smysluplná kritéria. Držiteli regionální značky také plynou další výhody, jako 

je společná propagace a mediální podpora. 

• Koordinátorem za MAS Brána Vysočiny je Barbora Gottwaldová.  

• MAS Brána Vysočiny vyhlásila I. výzvu k podávání žádostí o regionální značku pro výrobky 

BRNĚNSKO originální produkt. 

• Výzva byla otevřena do 25.4.. Na našem území podali žádost Josef Jůza – Řeznictví a 

uzenářství, skupina produktů – Uzené maso, Ing. Veronika Kropáčková, Eko farma Nelepeč, 

slupina výrobků – jogurt, jogurtová nápoj, produkt - Míša z Nelepča,  produkt - Čerstvý sýr. 

http://www.regionalni-znacky.cz/
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• Značka může být udělena řemeslným výrobkům a uměleckým dílům (např. výrobky ze dřeva, 

slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, 

nábytek), potravinám a zemědělským produktům (např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, 

obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje, med), přírodním produktům (např. lesní plody, léčivé 

byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, rákos). 

• Certifikační komise zasedne 4.5.2021 v Nebovidech od 10h. 

• Členy certifikační komise za naši oblast jsou Barbora Gottwaldová, MAS Brána Vysočiny, a 

Josef Jůza z Březiny.  

• MAS přispěje 13 000 Kč na vznik značky (z JMK dotace). 

• aktivita Asociace reg.značek  https://www.hravylety.cz/ 

• více na http://www.masbranavysociny.cz/index.php/regionalni-znacka  

 

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 – 02-03/2021 zahájení výběru dodavatele stavebních prací, ukončení projektu 

09/2022  

o   Vohančice – výběr dodavatele stavebních prací ukončen, ukončení projektu 08/2021 

  

OP Z 

výzva Podpora prorodinných opatření 

o   Inspiro – předložena závěrečná zpráva o realizaci, dochází k vypořádání připomínek ŘO. 

výzva Podpora sociálních služeb 

o   Charita – předložena závěrečná zpráva o realizaci, dochází k vypořádání připomínek ŘO. 

výzva Podpora prorodinných opatření II. 

o   Studánka – projekt ukončen, poslední žádost o platbu schválena 

výzva Rozvoj sociálního podnikání  

o   Hojnost – projekt v realizaci, další žádost o platbu bude předložena 31.7.2021 

výzva Podpora prorodinných opaření 

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

o   Inspiro – projekt v realizaci, žádost o platbu bude předložena 31.7.2021 

výzva Podpora sociálních služeb 

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

1.3.2021 

o   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, to ale už 

moc nebude). 

Usnesení: PgV bere na vědomí informace o projektech financovaných přes CLLD v rámci MAS 

Brána Vysočiny. 

Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

https://www.hravylety.cz/
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/regionalni-znacka
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Výzvy 

5. výzva Infrastruktura vzdělávání II  

·      Výzva byla vyhlášena 4.5.2020, příjem žádostí ukončen 4.9.2020. 

·      Byly předloženy 4 projekty – ZŠ nám. 28. října (modernizace a rekonstrukce dvou stávajících 

odborných učeben přírodopisu a informatiky, požadované výdaje 1.252.486,34 Kč), ZŠ 

Smíškova (vybudování venkovní odborné učebny, požadované výdaje 1.538.667,- Kč), MěKS 

Tišnov (vytvoření kreativní dílny, audiovizuální dílny a řemeslné dílny, požadované výdaje 

2.224.911,24 Kč), městys Deblín (modernizace dvou odborných učeben, zajištění konektivity, 

požadované výdaje 2.250.000,- Kč).  

·      Alokace výzvy 4.558.185,- Kč. Projekty vybrané k financování: MěKS Tišnov (vytvoření 

kreativní dílny, audiovizuální dílny a řemeslné dílny) 100 bodů. Městys Deblín (modernizace 

dvou odborných učeben, zajištění konektivity) 80 bodů.  

·      Náhradní projekt: ZŠ Smíškova (vybudování venkovní odborné učebny) 80 bodů. Nevybraný 

projekt: ZŠ nám. 28. října (modernizace a rekonstrukce dvou stávajících odborných učeben 

přírodopisu a informatiky) 55 bodů. Proběhlo administrativní ověření postupu MAS při výběru 

projektů, s nálezem. U MěKS jsme provedli přehodnocení u kritéria specifického kritéria 

přijatelnosti č. 17 „Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání“. Toto kritérium bylo dle 

ŘO IROP chybně vyhodnoceno ANO s odůvodněním „Projekt je v souladu s akčním plánem 

vzdělávání.“ 

·      Je nový seznam podpořených projektů: městys Deblín, ZŠ Smíškova. 

·      Krácení v IROP kvůli neplnění milníku v naší MAS nebude – dle tabulek plníme.  

·      V IROP proplaceno 46 % alokace.  

·      V IROP zbývá nevyčerpaných cca 1 mil. Kč, plánujeme vyhlásit ještě jednu výzvu na 

infrastrukturu vzdělávání. 

 

6. výzva Infrastruktura vzdělávání III 

návrh výzvy IROP č. 6 Infrastruktura vzdělávání III, vč. hodnotících kritérií 

 

PgV schvaluje vyhlášení 6. výzvy dne 2.8.2021 v IROP na Infrastrukturu vzdělávání pro 

neformální a zájmové vzdělávání s alokací 1 014 156 Kč s termínem přijímáním žádostí do 

30.9.2021. PgV schvaluje hodnotící kritéria k této výzvě. Případné požadavky ŘO IROP na 

úpravu řeší kancelář MAS. 

 

Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato 

OP ŽP přes MAS 

VÝZVA Č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření 

Biokoridor LBK 17, Tišnov – výše dotace 1.171.759,16,- Kč. Výsadby byly ukončeny v prosinci roku 

2020 a nyní běží tříletá následná péče. Ukončení projektu 30.09.2023. Výstavba Biokoridoru skončila 

10.12.2020, teď probíhá 3 letá následná péče – poslední nenulovou ŽoP budeme podávat 31.12.2023, 

ZVA pak 30.6.2024. Udržitelnost je 10 let. 

 VÝZVA Č. 3 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

Park u MŠ, Hony za Kukýrnou - výše dotace 1.917.486,81Kč,-. Ukončení projektu 31.12.2023 (vč. 

následné péče). 29. 4. se předává dokončené dílo. 4. 5. je domluvena kolaudace. 5.5. asi vedení 

symbolicky střihne pásku.  

 

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

výzva č. 1:  

• Šebek proplacení dotace v plné výši 

výzva č. 2:  

• Rašovský: Oznámení o výši dotace v plné výši (16.4.2021) 
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• Šalbaba: kontrola na místě, bez závad (17.4.2021) 

• Štěrba: dotace vyplacena v plné výši 

• Karmazín: Oznámení o výši dotace v plné výši 

• Kropáčková (Fiche A): dotace vyplacena v plné výši 

• Kropáčková (Fiche B): dotace vyplacena v plné výši 

• Svoboda F.:  kontrola na místě, bez závad (29.3.2021) 

• Andrlíková: známení o výši dotace v plné výši 

• Svoboda M.: Oznámení o výši dotace v plné výši 

• Pivovar Tišnov: Oznámení o výši dotace v plné výši (15.4.2021) 

• Pivovar Květnice: dotace vyplacena v plné výši 

• Šebek: ŽoP podána na SZIF   

• Šebková: ŽoP po kontrole MAS, připravena k podání na SZIF 

• Brychtová: ŽoP po kontrole MAS, podána na SZIF (26.4.2021) 

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

výzva č. 3:  

• obec Borovník a obec Vohančice: po podpisu Dohody se SZIF 

• obec Borovník bude zřejmě podávat Hlášení o změnu č. 1 (změna termínu podání ŽoP) 

 

výzva č. 4:  

• výzva č. 4 bude vyhlášena v květnu 2021 s příjmem do poloviny července 2021. Celková 

alokace pro 4. výzvu je aktuálně 358 256 Kč 

Preferenční kritéria zaslána ke konzultaci SZIF  

PK 1: Finanční náročnost projektu – výše způsobilých výdajů 

PK 2: Velikost obce (počet obyvatel) 

PK 3: Projekt byl připravován komunitně 

PK 4: Podpora žadatelů, podávajících první Žádost o dotaci 

PK 5: Projektová připravenost 

• jediné podopatření, kde jsou připraveny projekty, je podopatření f) kulturní a spolková zařízení 

• 2-3 projekty (2 jsou z Tišnova, 1 Březina). Obec Lubné zatím bez reakce. Předpokládáme převis 

poptávky nad možnou podporou 

PgV schvaluje vyhlášení výzvy č. 4 v PRV na čl. 20, Fiche F (Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech), podopatření f) kulturní a spolková zařízení s alokací 358 256 Kč (částka 

dotace). 

Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato 

 

IROP výzva 6 – aktuální stav 

• průběžná platba za 1-2/2021 proplacena v 4/21, další za 3-4 v 5/21, 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. 

• Předklášteří je členem MAS už nyní 

•  předkládání Koncepční části Strategie CLLD - zveřejněna šablona 
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• dotazník on line verze do 9.4.2021 (vyplnilo 151 osob-  NNO 18, podnikatelé 12, školáci 55, 

obce 66) http://www.masbranavysociny.cz/index.php/jednani-o-sclld-2021 pak výstupy do 

konce dubna, nyní se setkávání  pracovní fokusní skupiny v květnu (soc.oblast, vzdělávání a 

volný čas, rozvoj obcí, zemědělství a podnikání, výstupy do CLLD do koncepční části – 

červen final  

• 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. 

 

2. Provozní a organizační činnosti 

 

• Rejstřík – schválena změna Sokol Deblín za obec Předklášteří v PgV 

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

 

Smlouvy 

Mobilní tarif - Vodafone smlouva – stejná částka, lepší podmínky 

PgV schvaluje  podpis smlouvy s Vodafone na telefonní tarif Red basic (4GB) za 800 Kč měsíčně 

na 2 telefonní čísla. 

Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Dohody 

• Od 1.4.2021 je platná Dohoda č. 1 o změně sjednaných pracovních podmínek k pracovní 

smlouvě pro všechny zaměstnance.  Předmětem této dohody mezi Smluvními stranami je 

dohoda o umožnění výkonu práce zaměstnance mimo místo pracoviště zaměstnavatele s 

vlastní rozvrhnutou pracovní dobou souladu s § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

• DPP výběr projektů Zdeněk Wunsch zrušíme smlouvu, Petra Bendová nová DPP 

• Projekt Vycházky: DPP  do 2/21 – prodloužit DPP do 31.8.2021 

 

PgV schvaluje uzavření dohod k home office ke všem stávajícím smlouvám s platností od 

1.4.2021, dále uzavření DPP pro Petru Bendovou od 1.5.2021 DPP na výběr projektů a posun 

DPP na projekt vycházky a metodiku pro Jiřího Nešpora a Tomáše Blahu do 31.8.2021. 

Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Animace škol 

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

podaly i ZUŠ a Inspiro.  

• Více web animace škol. Šablony III. vyhlášeny, bez DVPP, družin, zuš a svč a neformálního.   

 

Finance 

• Stav účtu 30.4.2021: 1 679 865,96 Kč 

• NS MAS faktura na členské příspěvky za rok 2021 – splatnost: 30.6., výše: 15.000 Kč 

příspěvek 

• KS MAS faktura na členské příspěvky za rok 2021 (10 000 Kč) – zatím nemáme fakturu 

• Výroční zpráva – u grafika 

3. Různé 

http://www.masbranavysociny.cz/index.php/jednani-o-sclld-2021
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Prezentace – co se chystá – akce, exkurze, semináře  

• Seminář 26.4. na odbyt s 3 farmáři on-line, 9-11.00, účast 50 osob, pořádala MAS 

• Akce na rok 2021 se připravují. Seminář pozemkové úpravy 12.5., seminář plány rozvoje obcí 

červen – budou on-line, později exkurze pozemkové úpravy léto Kyjov 

• Akce 2020 - brožura zpracování ovoce a zelenina (85 000 Kč) smlouva, dodatkem posun do 

3/21, je připravena, v tisku 

• propagace příjemců PRV zemědělci/potravináři – karty v obalu (50 000 Kč) – objednávka, do 

5/21 posun, finišujeme 

• tematická pracovní skupina na KDŘ – sešla se v dubnu, na 2 roky - 600 000 Kč, bude se 

scházet tým, exkurze, 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 

 

Dotační poradenství 

• Realizace šablon I a II. mimo MAS (Doubravník, Loučky, Hradčany, Lomnička, Labyrinth, 

Brumov, Nedvědice, sš Tišnov, Lomnice, Komořany, Drásov jen podání), MŠ Venkov šablony 

III. podáno , nově MŠ Malhostovice, zájem MŠ Štěpánovice 

• Zpracování ZoR, Zpracování ZoUdrž  

 

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 

• Vohančice – jednotná žádost PRV 

• Pivovar Porta Coeli (MAS Brána Brněnska) dne 12.2.2021 byla podána Žádost o platbu na 

SZIF 

• A.Q. Attentus qualitatis s. r. o (p. Rozsypal, MAS Boskovicko+): podpis Dohody se SZIF dne 

20.04.2021   

• Náčelník Cider, s.r.o. (p. Šikola) Oznámení o výši dotace v plné výši 

Dotace ŽP 

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

• Biokoridor Borovník - schváleno a doporučeno k financování. Vydáno rozhodnutí. Připravují 

s DSO Tišnovsko podklady pro výběrové řízení. 

• Protierozní val Vohančice – doporučený k financování. Celkové způsobilé výdaje jsou 14 404 

699,63 Kč, příspěvek Unie 11 523 759,70 Kč, jen 1. a 3.fáze. Hledají se finance na část 2 a na 
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spoluúčast (získali dotaci od JMK na spoluúčast, MAS podala žádost o 150 tis. do nadace Ivana 

Dejmala – získala 75 000Kč ). Připravují se podklady pro výběrové řízení.  

• NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)          

• Výsadba stromů podél silnic SÚS JMK – podáno: Tišnov, Maršov, Vohančice.  

• Výsadba ořešáků Tišnov - Hradčany 

o V sobotu 17.4.2021 byla za pomoci MAS Brána Vysočiny, dobrovolníků a sponzorů 

dosazena ořešáková alej podél hlavní silnice z Tišnova směrem na Hradčany v rámci 

národní výzvy NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů).  

o Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby 

stromů, která přispěje mimo jiné i ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. 

Jsme velmi rádi, že jsme mohli uskutečnit a podpořit takový přírodě blízký projekt. 

o Nejdříve byly vykopány jamky, poté se do substrátu osadil stromek a zasypal hlínou. 

Nakonec se osadily kůly a stromky pevně přichytily.  

o Touto cestou chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se výsadeb zúčastnili. Bez 

nich by nikdy tato akce neproběhla.  

o Také musíme říct velké díky panu Michalovi Kovářovi z Tišnova, který celý projekt 

nejen připravil projekčně, ale osobně dohlédl i na samotnou výsadbu.  

o Odboru OSMKS z města Tišnova patří dík za část vykopaných jamek, Řeznictví a 

uzenářství Jůza za vynikající uzené maso z jejich udírny a firmě Nativi Garden s.r.o. za 

uskladnění, rozvoz stromků, nářadí a materiálu na úvaz dřevin.  

o Všemi těmito společnými silami se podařilo vysadit 23 kusů ořešáků ve formě špičáků.  

• Projekt Klimagreen: udržitelnost, údržba 2 roky (z JMK) – zprávy ze sledování  

 

Další dotace 

• JMK 2021 – dotační program PRV JMK 2021 výzva na 100 000 Kč (z 144 000 Kč), 30 % 

spoluúčast, projekt Podpora zavádění místní značky a animace v území MAS Brána Vysočiny 

schváleno, smlouvu podepíše předseda 

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

dodají, dáme na to 20 000 Kč z dotace JMK 

• JMK 2021 – projekt Zalej MAS Brána Vysočiny, z.s. – 80 000 dotace ze 10 000 Kč, 20 000 

spoluúčast (20 %), schváleno, podpis smlouvy předseda 

PgV schvaluje  podpis smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Podpora zavádění  místní značky 

a animace v území MAS Brána Vysočiny s dotací 100 000 Kč a spoluúčastí 30 % a podpis 

smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Zalej MAS Brána Vysočiny, z.s.  s dotací 80 000 Kč a 

spoluúčastí 20 %. 

 

Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato 

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, manuál pro školy a firmy, seznam 

firem hotovo) – posun všeho do 31.12.2021, vyúčtování podáme do konce týdne, navazující 

projekt na veletrh 2021 – až se vše otevře, navýšení původní žádosti 

• žádosti o dotaci na město Tišnov v životním prostředí na zalejme.cz na území MAS i 

v Tišnově (mapování, propagace, programování) na 50 400 Kč z 72 000 Kč – dali jen 5000 na 

propagaci Tišnov, JMK vyšlo, tedy dotaci od Tišnova nechceme 

PgV schvaluje  odmítnutí nabízené dotace od města Tišnova ve výši 5000 Kč na projekt Zalej 

MAS Brána Vysočiny, z.s.  . 
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Hlasování: pro 5 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 1/2021 za 9-12/20 schválena. 

o Schůzka každý měsíc (27.4.2021).  

Projekty Růzcká cesta 

• 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 

 

PgV schvaluje darovací smlouvu na 10 000 Kč na Růzckou cestu od paní senátorky 

Vítkové. 

 

Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato 

 

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

nebude, asi zrušíme, vrátíme peníze 

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. 

• Podáno doplnění 

  

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: 19 200 Eur 

• Nyní došlo doplnění  

 

V přípravě 

Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate 

Action Plan, SECAP) 
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• Podání žádosti je od 8.2.2021 do 30.7.2021.  

• https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87  

• Obce zájem: Vohančice, Heroltice (do 30.4.), Březina (29.4. s Kovářem on line) a 

Předklášteří.  

• Pak podáme žádost  a upravíme v paktu naše obce 

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/ 

 

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 

 

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 – spolupráce s městem – přispějeme v 2021 částku 50 000, když to bude (termínově od 

1/2022), město má zájem, ale až později, pol.2021 vyjádření, zda od 1/22 do toho půjdou. 

Projekt MASky v obraze 

• informativní body k projektu http://nsmascr.cz/projekt-masky-v-obraze/kurzy-masky-v-

obraze/.  Navýšení de minimis na vzdělávání dle skutečnosti. 

Kampaň Regiony sobě  

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

 

Komunitní (sdílená zpracovna) 

• místo, kde by bylo možné zpracovat primárně ovoce, zeleninu, vyrábět pečivo apod. 

• v současné době uvažujeme o využití prostor v bývalém hotelu Květnice 

• byl vytvořen provozní řád, který půjdeme projednat na hygienu, řeší se dokumentace kuchyně, 

pak teprve můžeme na hygienu 

Ostatní 

• zaregistrovali jsme se zde - zdarma pro NNO semináře, programy - TechSoup Česká republika 

možnostech získání aplikací zdarma nebo za výhodné ceny pro neziskové organizace ZDE 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87
https://osf.cz/2020/12/15/akcni-granty-podpori-obcanskou-spolecnost-castkou-202-000-eur/
https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/
http://nsmascr.cz/projekt-masky-v-obraze/kurzy-masky-v-obraze/
http://nsmascr.cz/projekt-masky-v-obraze/kurzy-masky-v-obraze/
https://www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe/#_blank
https://nyl.as/t1/296/8maefnj2q8el5k3pd01cf3u5g/2/13b927b1eb898d4ceccf4979dc7c74580bbc26ad1b426872bded4f4daf05e08a
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Další setkání  2. 6. 2021 v 17.00  

 

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová     _______________ 

 

Ověřil: Petr Blahák                                   _______________ 


