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Zápis jednání programového výboru MAS Brána Vysočiny 

 

Termín: 3. 2. 2021  v 17.00 

Radniční 14, Tišnov 

Přítomni: Mgr. O. Konečný, Ph.D., Mgr. T. Laušman, B.Th., Mgr. I. Štamberová, Mgr. P. 

Vranka, Z. Wünsch, Ing. P. Blahák 

Omluveni: Bc. J. Dospíšil, Ing. M. Štěrba, RNDr. Mgr. B. Svozil, Ph.D. 

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

 

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání 

- Zapisovatelem určena L. Beranová 

- Ověřovatelem zápisu určen T. Laušman 

 

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

Beranovou a T. Laušmana 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 

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. 

 

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) p. Šebek podána na SZIF (22.09.2020), probíhá kontrola na 

místě 

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

 

Regionální značka  

Mimo PRV řešíme regionální značku – varianta pěti MAS okolo Brna, spolupráce s Asociací 

regionálních značek (ARZ) 

• zajistili jsme zájem producentů z území MAS Brána Vysočiny 

• spoluúčast MAS Brána Vysočiny 20-30 000 Kč, realizace v roce 2021 

• náplní by kromě samotné regionální značky byly semináře, stánky, trhy, sdílení 
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zkušeností 

• zahájena komunikace s MAS Moravský kras ohledně plánované změny území 

regionální značky Moravský kras 

• dotazník pro zájemce o značku 

• přeložené  veřejné projednávání vzniku RZ se konal 11.1.2021 online 

• na webu MAS vznikla sekce regionální značka 

• proběhlo jednání se zástupci JMK ohledně možnosti podpory vzniku RZ 

• další veřejné projednávání vzniku RZ proběhne dne 9.2.2021 opět od 16 hodin online  

 

IROP 

• výzva Infrastruktura vzdělávání 

o Patriot – Projekt od 4.4.2020 v udržitelnosti. Zahrada – od 8.2.2020 je 

v udržitelnosti. 

• výzva Infrastruktura sociálních služeb 

o Charita – projekt od 14.12.2019 v udržitelnosti. CSS – Projekt od 24.4.2020 

v udržitelnosti. 

• výzva Infrastruktura dopravy 

o Tišnov – projekt od 14.9.2019 v udržitelnosti. 14.9.2020 předložena první 

zpráva o udržitelnosti. Zpráva schválena. 

o Deblín – projekt od 8.8.2019 v udržitelnosti; 13.8.2020 předložena první 

zpráva o udržitelnosti. Zpráva schválena. 

• výzva Infrastruktura dopravy II 

o Borovník – 23.10.2020 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 02/2021 

zahájení výběru dodavatele stavebních prací, ukončení projektu 09/2022  

o Vohančice – 4.12.2020 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, výběr 

dodavatele stavebních prací ukončen, ukončení projektu 08/2021 

  

OP Z 

• výzva Podpora prorodinných opatření 

o Inspiro – Ukončení dalšího období 31.12.2020 (závěrečná zpráva o realizaci). 

S ŘO se řeší naplnění indikátorů (vliv Covid), změna schválena. 

• výzva Podpora sociálních služeb 

o Charita – ukončení dalšího období 31.8.2020 (do 30.9.2020). Podáno na ŘO, 

probíhá kontrola ŽoP/ZoR. 

• výzva Podpora prorodinných opatření II. 

o Studánka – ukončení dalšího období 31.10.2020 (závěrečná zpráva o realizaci, 

podání do 30.11.2020). Závěrečná zpráva podána 13.11.2020 a 8.12. 

schválena. 

• výzva Rozvoj sociálního podnikání  

o Hojnost – 16.11.2020 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, projekt 

v realizaci, 26.11.2020 zaslána první záloha 

• výzva Podpora prorodinných opaření 

o RC Studánka – 25.6.2020 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

2.9.2020 zaplacena první záloha, od 1.9.2020, ukončení prvního období 

28.2.2021 (podání do 31.3.2021) 

o Inspiro – 24.6.2020 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, zahájení 

realizace od 1.1.2021 

• výzva Podpora sociálních služeb 
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o Charita, Rozšíření služeb odborného soc. poradenství a NZDM II - příprava 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, čeká se na pověření, zahájení realizace 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 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

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).  

• Celkem požadované výdaje 7.266.064,58 Kč. Alokace výzvy 4.558.185,- Kč. Rozdíl -

2.707.879,58 Kč (nad alokaci výzvy). 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. Projekty předány k závěrečnému 

ověření způsobilosti. Probíhá administrativní ověření postupu MAS při výběru projektů. 

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

proplaceno 46 % alokace. V IROP zbývá nevyčerpaných 311.000 Kč. 

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.  

 

VÝZVA Č. 3 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

• Park u MŠ, Hony za Kukýrnou - výše dotace 1.917.486,81Kč,-.  

• Do této doby je hotový hlavní chodník skrz celý park, částečně hotové boční chodníčky 

vedoucí ven z parku k jednotlivým bytovým domům.  

• Z výsadby je vysázeno asi 3/4 všech stromů a většina bylin. Jakmile to podmínky dovolí, 

budou dokončeny terénní úpravy a dosázeny zbylé stromy a byliny a trávník a dokončí 

se boční chodníčky.  

• Ukončení projektu 31.12.2023 (vč. následné péče). 
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Program rozvoje venkova 2014-2020 (PRV), opatření 19.2.1  

výzva č. 1:  

• p. Šebek probíhá kontrola SZIF na místě 

výzva č. 2:  

• projekty v realizaci, po podpisu Dohody se SZIF  

• podané ŽoP: 15.10.2020 Rašovský (doplňováno dle Výzvy SZIF), 29.10.2020 Šalbaba 

(Oznámení SZIF o zahájení kontroly), 23.11.2020 Štěrba (Oznámení SZIF o zahájení 

kontroly), 25.11.2020 Karmazín (po kontrole SZIF na místě), 28.11.2020 Kropáčková 

(Ficje A, oznámení o výši dotace), Svoboda F. (Oznámení SZIF o zahájení kontroly), 

16.12.2020 Andrlíková (po kontrole SZIF na místě), 7.1.2021 Svoboda M. Oznámení 

SZIF o zahájení kontroly), 13.1.2021 Kropáčková (Fiche B), 19.1.2021 pivovar Tišnov, 

21.1.2021 pivovar Květnice 

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

ŽoD, dále také hlášení o změnách (pivovat Tišnov, Karmazín) 

• výzva č. 3:  

• ke dni 31.10.2020 byly na SZIF podány 3 ŽoD (obce Borovník a Vohančice, Sokol 

Deblín)  

• Sokol Deblín ukončil administraci žádosti o dotaci z časových a kapacitních důvodů 

Usnesení: PgV bere na vědomí informace o výzvách v rámci CLLD v MAS Brána 

Vysočiny. 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

IROP výzva 6 – aktuální stav 

• průběžná platba za 9-10/2020 proplacena, pak změna FP, další bude v 1/2021 žop a ZoR 

za 7-12/2020 schválena zor, žop úpravy, 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. 

• Zpráva o plnění integrované strategie schválena za 7-12/2020.  

 

2. Provozní a organizační činnosti 
 

• Rejstřík – seznam skutečných majitelů dle zákona musí dodat všechny spolky do 

31.12.2020 na rejstřík. ISSM (justice.cz) – podáno za 9 členů PgV, každý stejné 

hlasovací právo, čekáme na vyjádření. 

• Změna území 2014-2020 součástí MAS Brána Vysočiny už v 2014-2020 – Unín, 

Hluboké Dvory schváleny, mohou žádat v PRV už v přechodném období, Řikonín a 

Předklášteří až 2021+. 

 

Valná hromada bude 3.3.2021 v 17.00 on line verze umožněna stanovami, setkání KK 

10.2.– zpráva pro VH, Předklášteří člen?, po on line prezentaci půjde email s usnesením 

ke schválení, bez plných mocí 

 

Program VH 

https://issm.justice.cz/podani-navrhu/info
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1. Prezence, kontrola mandátů (A. Navrátil za MOST potvrzení) 

2. Zahájení jednání, seznámení s programem  

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů  

4. Schválení zápisu mimořádné VH 22.9.2020 

5. Členská základna, členské příspěvky  

6. Vedení účetnictví – aktualizace směrnice, interní výměr na rok 2021  

7. Audit spolku a audit projektu IROP 4.2  

8. Výroční zpráva MAS, účetní závěrka, výsledek hospodaření a jeho zaúčtování  

9. Zpráva kontrolní komise MAS  

10. Úprava jednacích řádů (přidat per rollam) 

11. Volba členů programového výboru  2 roky od 2019 (stanovy 31.8.2020) 

 Volba členů výběrové komise 2 roky od 2020 (stanovy 31.8.2020) až 2022 

12. Volba členů kontrolní komise 2 roky  od 2019 (stanovy 31.8.2020) 

13. Standardizace na 2021+, CLLD na 2021+ 

14. Dotace – finance, IROP 4.2, realizace CLLD, animace škol  

15. Různé – akce a dotace 2020, plán na 2021  

 

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). Čekáme na 

vyjádření. 

• 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 může být členem MAS už nyní, ZM řeší 

•  cca od 11/ 2020 předkládání Koncepční části Strategie CLLD - zveřejněna šablona, 

konají se workshopy s mentory - nepovinné části nedoporučujeme zpracovávat - bude 

přehled překryvu typů území SRR s územím MAS , jen šablona, do jara 2021, 

• počátek prací v 1/21, dotazník studenti Mendelu (Konečný) návrh, nyní upravíme, 

půjde on line verze v únoru, pak výstupy, pak pracovní fokusní skupiny do konce 

března, výstupy do CLLD do koncepční části 

• po schválení OP příprava a předkládání jednotlivých Akčních plánů  

 

• Dle per rollam hlasování  21.-25.1.2021 bylo schváleno usnesení všemi 9 členy 

výboru ve znění:   

o PgV schvaluje 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 elektické energie a geotermální zdroje 

energie. 

 

Usnesení: PgV schvaluje podání zájmu do předvýzvy v rámci programu 2 (RES+) 

Modernizačního fondu pro území MAS Brána Vysočiny na 2021+ na 418 mil. kč.  

 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  
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Usnesení bylo přijato. 

 

Smlouvy 

• vstupní prohlídka od 1.1. všichni zaměstnanci – posun (covid) 

audit smlouvy 

• Smlouva na audit závěrky– je stejná jako minulý rok, akorát cena byla upravena o 

inflaci dle ČSÚ. 

• Smluvní dopis – ten byl také v minulých letech, je jen pro informaci, o čem audit je. 

• Smlouva na audit projektu – je stejná jako minulý rok, akorát cena byla upravena o 

inflaci dle ČSÚ. 

• 2x obchodní podmínky  

• GDPR – je  nařízeno dávat jako další přílohu smlouvy a ta se podepisuje.  

Usnesení: PgV schvaluje podpisy smluv na ověření  spolku (4300 Kč bez dph) a audit 

dotace 4.2. IROP za 27 300 Kč bez dph. 

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, podaly i ZUŠ a Inspiro.  

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

 

Finance 

• Stav účtu k 29.1.2021 je 1 008 748,18 Kč. 

 

3. Různé 
Prezentace – co se chystá – akce, exkurze, semináře  

• Akce na rok 2021 se připravují.  

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

posun do 3/21 

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

objednávka, do 5/21 posun 

• tematická pracovní skupina na KDŘ – 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. , nově MŠ Malhostovice 

• Zpracování ZoR, Zpracování ZoUdrž  

 

zpracování studií proveditelnosti a podání žádosti mimo naši MAS 

• PRV – MAS Boskovicko plus – A.Q.Lomnice, MAS BB -  pivovar Předklášteří (vyšlo) 
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• Vohančice – jednotná žádost PRV 

• 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 zateplování, 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 

• Pivovar Porta Coeli (MAS Brána Brněnska):  

o konzultace k realizaci cenového marketingu, dne 2.11.2020 bylo podáno 

doplnění informací k ŽoD, dne 3.11.2020 bylo ze strany SZIF oznámeno, že po 

kontrole bylo vše v pořádku 

o dne 14.1.2021 byla podepsána dohoda se SZIF, do 17.2.2021 bude podána 

žádost o platbu na SZIF (do 2.2.2021 na MAS Brána Brněnska) 

• A.Q. Attentus qualitatis s. r. o (p. Rozsypal, MAS Boskovicko+): ŽoD byla podána na 

SZIF dne 15.9.2020, byl realizován CM, aktualizovaná ŽoD + přílohy byly podány dne 

26.11.2020, dne 22.1.2021 byla doplněna ŽoD na základě výzvy SZIF 

• Náčelník Cider, s.r.o. (p. Šikola) dne 1.10.2020 byla podána ŽoP na SZIF, dne 

3.11.2020 byla ŽoP zaregistrována na SZIF 

 

Dotace ŽP 

 

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

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

• 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 spoluúčast. 

• 141. výzva - Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

o Park Vohančice – probíhá hodnocení; neschválení, chybí formální věci, bude 

podáno odvolání. 

• SFŽP s podporou Norských fondů 2014-2021 – Výzva č. 4A „Bergen“ 

o Protierozní val Vohančice – žádost zamítnuta vzhledem k chybějící klimatické 

strategii na realizovaném území. 

• NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů) 
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• Výsadba stromů podél silnic SÚS JMK – podáno: Tišnov, Maršov, Vohančice, 

Braníškov - zatím čekáme na rozhodnutí obce. 

 

• Výsadba stromů podél silnic SÚS JMK – podáno: Tišnov (směr Hradčany pod MAS 

BV podáno 250 000 Kč 1.3.-31.7.2021), jen na výsadby a potřeby k tomu, vysazení 

sami, údržba a udržitelnost sami, doladit se SÚS. 

Usnesení: PgV schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy NPŽP 9/2019 - 5.4.A na 

Výsadbu na území MAS Brána Vysočiny - lokalita Tišnov směr Hradčany na silnicích 

SÚS na 250 000 Kč. 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

• Mimořádná dotace, město Tišnov – 4.2 spoluúčast 5 % - schválena, vyúčtována v 1/21  

• JMK 2020 – únor – podáno na provoz MAS, dostali jsme 51 000 Kč ze žádaných 

100 000 Kč (mzda p. Jirkůvová, cestovné), vyúčtování za období do 31.12.2020 

podáno v 1/21 

• JMK 2021 – výzva na 100 000 Kč, 30 % spoluúčast, do 1.3.2021 podání na aktivity: 
o propagace regionálních výrobků formou značek vztahujících se k místnímu regionu 

(podpora vzniku místní značky, či rozšíření použití již stávající značky),  

o aktivity spojené s realizací malých projektů vedoucích k podpoře místní produkce 

prezentované místní značkou.  

o Řeší se i způsobilost aktivit s podnikateli, veletrh firem, spolupráce škol a firem, 

seznamy firem, Podnikni to! , Regiony sobě Apod. 

Usnesení: PgV schvaluje podání žádosti o dotaci na JMK na Podporu vybraných aktivit 

místních akčních skupin – téma regionální značky na 100 000 Kč dotace a 30 % 

spoluúčast. 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

Projekt Klimagreen:  

• udržitelnost, údržba 2 roky (z JMK) – zprávy ze sledování poslány 

Dotace město Tišnov  

• 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 

Usnesení: PgV schvaluje podání žádosti o dotaci na město Tišnov v ostatní zájmové 

činnosti na veletrh zaměstnavatelů (organizace veletrhu, propagace, konzultant, lektoři) 

na 32 900 Kč z 37 000 Kč. 
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Usnesení: PgV schvaluje podání 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. 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato 

Výzva 71 OP VVV 

• 9 partnerů (spolků) na podporu neformálního vzdělávání na Tišnovsku.  

• Realizace od 1.1.2020-31.12.2022.  

• Po 4 měsících ZoR a ŽoP byla podána v září za 5-9/2020. Nyní schváleno. Další 

v 1/2021 za 9-12/20.  

• Schůzka každý měsíc (8.12.). Změny – přechod na příručku schváleno,  další změny 

aktivit, FP, milník podány, odměny z paušálu cca 33 750, neuznali. Poté podání ZoR a 

ŽoP za 9-12/2020. 

Obnova polní cesty z Tišnova do Jamného  

• proplatili jsme 10 000 Kč na výsadby stromů na území Tišnova (kolem vodárny směr 

Lomnička),  

• žádost na JMK podalo DSO Tišnovsko, zapojeni: Tišnov, Železné, Jamné, Lomnička,  

• výsadby provedeny, řeší se jejich oprava, firma a město dořeší, fotky a info na webu 

v sekci  

Projekty Růzcká cesta 

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

studánku, 

• MAS spoluúčast 10 000 Kč, realizace 2021.   

• Participativní rozpočet – podána další polní cesta od Limovy k sídlišti Na Honech 

(250 000 Kč)  

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

Climate Action Plan, SECAP) 

• příp. jeho aktualizace, Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem 

bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, 

využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení 

energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny 

otevřených dveří aj.) 

• Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části (dle 

typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu 

či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření.  

• Podmínkou je, že žadatel musí přistoupit k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle 

oficiální evidence na webových stránkách Paktu starostů a primátorů.  
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• Maximální výše dotace je 2 mil, dotace je 80 %, u zřízeného pracovního místa je 

dotace 50 %. Podání žádosti je od 8.2.2021 do 30.7.2021.  

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

• Obce mas zájem nemají, jen Vohančice, p. Kovář i Janíková by to zpracovali pro celé 

území Tišnovska, znovu email na obce, vysvětlení k čemu – hodně praxe (Kovář, 

Šústal) termín za 2 dny, dle zájmu se podá jen obcím, co mají zájem. 

Usnesení: PgV doporučuje oslovit znovu obce prakticky a zkusit je získat. Když zájem 

nebude, pak podání žádosti o dotaci pro jen zájemce na akční plán pro udržitelnou 

energii a klima.  

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato 

Open Society Fund  

• nyní vypsala 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/  

Usnesení: PgV schvaluje podání žádosti o dotaci na dotaci pro NNO na digitalizaci 

MAS. 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Podání žádosti do Interregu 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. 

 

Usnesení: PgV schvaluje podání žádosti o dotaci do Interreg CZ a SK s Kopaničiarsky 

región - miestna akčná skupina na projekt Spolupráce základních škol a 

zaměstnavatelů. Celkové výdaje 190 468,40 €, výše dotace  173 642,71 €. 

 

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato 

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/
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Další body 

Malý Leader na 2021 

• 60 000 Kč, 1 projekt max. 15 000 Kč.  

• doba realizace projektu od 1.3.2021 do 31.10.2021, došlo 9 projektů, hodnocení,  

• 12. 2. formální hodnocení Beranová a Gottwaldová,  

• Výběrová komise, 15.-17.2.2021 per rollam na základě stanovených kritérií vyjádří do 

20 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí, tj. do 26.2.2021.  

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

(termínově 7-12/2021). 

Projekt MASky v obraze 

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

v-obraze/.  

Kampaň Regiony sobě  

• Národní síť Místních akčních skupin (NS MAS) na webu 

https://www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe/ na jaře v reakci na coronavirovou 

krizovou situaci spustila kampaň na podporu regionů zaměřenou na lokální ekonomiku, 

jako vhodný nástroj pomoci postiženým řemeslníkům, živnostníkům a dalším 

venkovským podnikatelům 

• v současné době se NS MAS snaží naplnit databázi alespoň 3000 producentů a vytvořit 

tak unikátní produkt a dostat informaci o webové stránce www.regionysobe.cz mezi 

místní obyvatele a turisty  

 

Komunitní (sdílená zpracovna) 

• plánována v kuchyňce pod kinem (provozovatelem budovy je MěKS) 

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

• kuchyňka bude plně vybavena vč. možnosti práce s vejci (prostorové oddělení 

činností) 

• hotel Květnice ve hře, provozní řád, hygiena, studie 

Další setkání  31. 3. 2021 v 17.00  

 

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová     _______________ 

 

Ověřil:  Mgr. Tomáš Laušman, B.Th.  _________________ 

 

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
http://www.regionysobe.cz/#_blank

