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Zápis jednání programového výboru MAS Brána Vysočiny 

Termín:  9.2.2022 od 17.00 

Místo: Radniční 14, Tišnov 

Přítomni: T. Laušman, P. Blahák, I. Štamberová, J. Dospíšil, P. Vranka 

Omluveni: P.Bendová, O. Konečný, B. Svozil, M. Štěrba 

 
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 a 

ověřovatelem zápisu J. Dospíšila. 

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  

 

 

1. Projekty 
Regionální značka  

• aktivita Asociace reg. značek – MěKS využije nabídky   https://www.hravylety.cz/  

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

• Byla vyhlášena II. výzva na regionální značku pro výrobky BRNĚNSKO originální produkt®. 
Certifikace se týká výrobků a nově i ubytovacích / stravovacích služeb a zážitků. Výzva je 
otevřena bez omezení, žádosti budou vyhodnocovány průběžně při naplnění minimálního 
počtu 5 žadatelů.  

• Prozatím za MAS Brána Vysočiny podána jedna přihláška od pí. Košťálové, která vyrábí 
bylinkové sirupy v obci Katov. Žádost bude ještě před oficiálním podáním zkontrolována na 
naší MASce. 

• V jednání Farma Kala, bude žádat o značku na vlastní česnek. Firma hlášena ve Velké Bíteši, ale 
pole má v Kuřimské Nové Vsi, kde bude do budoucna i bydlet. Proto bude žádat značku 
Brněnsko a ne Vysočina.  

 
PRV 
výzva č. 1:  
Vše realizováno a proplaceno 
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 

https://www.hravylety.cz/
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/regionalni-znacka
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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 – žádost o platbu schválena, nebylo žádné krácení 

• výzva Infrastruktura vzdělávání II 
o městys Deblín – od 29.11.2021 v udržitelnosti 
o ZŠ Smíškova – byla 1. žádosti o platbu, spolupráce a konzultace s MAS 

 
V IROP máme v žádostech o platbu proplaceno 75 % alokace. 
 
OP Z 

• výzva Podpora prorodinných opatření 
o Inspiro – projekt ukončen 

• výzva Podpora sociálních služeb 
o Charita – projekt ukončen. 

• výzva Podpora prorodinných opatření II. 
o Studánka – projekt ukončen. 

• výzva Rozvoj sociálního podnikání  
o Hojnost – projekt v realizaci, žádost o platbu byla předložena, probíhá kontrola na ŘO 

• výzva Podpora prorodinných opaření 
o RC Studánka – projekt v realizaci, ŽoP zkontrolována a schválena 
o Inspiro – projekt v realizaci, ŽoP zkontrolována a schválena, žádost o platbu byla předložena, 

probíhá kontrola na ŘO 

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

1.3.2021, ŽoP schválena, další žádost o platbu bude předložena do 30.3.2022 
o Charita, Odlehčovací služba – projet byl stažen žadatelem, nepodařilo se zajistit vhodné 

prostory 

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).  

 

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. 

 
Výzvy 
IROP 

• výzva Infrastruktura vzdělávání III – Předložen jeden projekt Multimediální dílna Městské knihovny 
Tišnov, žadatel MěKS Tišnov, celkové výdaje 1.010.428,00 Kč, projekt splnil podmínky FNaP po 
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doplnění, ve věcném hodnocení dosáhl 85 bodů. Je možné podpořit.  Hodnocení VK proběhlo per 
rollam, programový výbor schválil per rollam. Na CRR bylo ukončeno závěrečné ověření 
způsobilosti. 

 
Program rozvoje venkova 2014-2020 (PRV), opatření 19.2.1  
výzva č. 2:  

• u všech žadatelů s podanými ŽoP byla dotace vyplacena v plné výši 

• Weigl (Fiche C): Žádost o platbu podána, chybník SZIF k doplnění ŽoP do 14.3.2022 
Dále řešíme konzultace a poradenství k cenovým marketingům (CM) v rámci jednotlivých ŽoD 
výzva č. 3:  

• obec Vohančice: dotace vyplacena v plné výši 

• obec Borovník: termín podání ŽoP na MAS 17.07.2022, na SZIF 01.08.2022 
výzva č. 4:  

• byly podány 3 projekty: obec Březina, obec Vohančice, spolek Hnízdo, v současnosti žadatelé 
podepisují Dohody se SZIF, popř. upravují termíny podání ŽoP 

 
Informace o přechodném období PRV 2014–2020 
Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/2220 vstupuje PRV 2014–2020 do 
dvouletého přechodného období. V rámci PRV jde o povinnost přidělení 5 % z rozpočtu Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro iniciativu LEADER, na základě toho bude tedy navýšen i 
rozpočet opatření M19 – Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Pro nás jde hlavně o 
operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. 
 
Výzva č. 5: 

• máme schválenu změnu strategie MAS (ta musí být připravena a schválena kvůli navýšení 
alokace a navýšení indikátorů) 

• Programový výbor schválil vyhlášení výzvy v PRV v r. 2022 na 1,0 mil. Kč na na čl. 20 pro 
kulturní a spolková zařízení vč. knihoven a na čl. 20 pro mateřské a základní školy. V roce 2023 
pak další výzvu na 1 000 000 Kč na rozvoj nezemědělských činností.  

 

Usnesení: Programový výbor schvaluje 5. výzvu PRV na čl. 20 s alokací 1 000 000 Kč na podopatření 
pro mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně příloh a preferenčních kritérií. 
Vyhlášení bude 14.2.2022 a příjem žádostí do 13.5.2022, registrace na SZIF do 15.7.2022. Alokace 
na danou Fichi bude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním 
nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) 
navyšována. V případě shodných preferenčních bodů budou rozhodující způsobilé výdaje.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
 

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí výše uvedené informace o výzvách. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
IROP výzva 6 – aktuální stav 

• Zpráva o plnění ISg 21.1.2022 znovu podat 

• průběžná platba za 9-10/21 v 11/21 podána, další roz a žop za 7-12/2021 v 1/22, 2/2023 – 

zbytek, snad už poběží navazující projekt 

2021+ 
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• vláda schválila programové dokumenty jednotlivých operačních programů, nyní proběhne 
jednání s EK 

• Do výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů místních akčních skupin byla 
podána žádost za naši MAS, bylo schváleno. 

• Obce a působnost 21+ –obce Předklášteří (aktuálně v jiné MAS) a Řikonín (tzv. bílé místo) 

• Koncepční část Strategie CLLD splnila požadovaná kritéria a koncepční část strategie CLLD pro 
období 2021-27 je ze strany MMR-ORP schválena. Žádost v novém MS2021+ také schválena. 

• po schválení OP příprava a předkládání jednotlivých Akčních plánů - AP u OP Z a prog. rámec 
u IROP vzory 

• OP Z příprava záměrů - Charita a Inspiro, konzultace s OP Z; příjemcem a realizátor aktivit 
bude MAS (částečně ve vlastní režii, částečně s partnerem s finanční účastí), max. alokace 
(CZV) 10 mil. Kč. 

• IROP záměry poptat u obcí, využití dotazníků 

• první výzvy v IROP budou vyhlášeny 04,05/2022, první výzvy IROP pro integrované nástroje 
budou vyhlášeny ve druhé polovině 2022, na EK byl v 01/2022 odeslán programový 
dokument 

• OP TAK dotazník pro podnikatele, MAS nahlásila zájem realizovat tento OP v rámci SCLLD, 
předběžná alokace k rozdělení cca 2,3 mil., bude se jednat o malé projekty na pořízení 
nových technologií, CZV max. 2 mil. Kč, dotace 50 % 

• 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. Nyní řešíme zpracování analýzy jejich veřejných budov, dotazník, 
zjištění stavu veř. budov, záměry, pomoc ENKIS a diplomantka (má 10 obcí, nyní vyhodnocuje 
a ENKIS) 

• projekt ECF - školení facilitátorů komunitní energetiky, aktivizace mládeže na venkově 

• MAS zájem – chce být informačním centrem pro energetickou změnu. Musí zde být jen 
energ.konzultanti, soupis našich v území, pak oslovení 

• OPŽP - Dokumenty jsou z 99% hotové - Programové období 2021–2027 – Operační program 
Životní prostředí (opzp.cz) , v červnu budou vyhlášeny výzvy, již teď je možné vše připravovat 
a doporučují vše konzultovat.  

Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action 
Plan, SECAP) 

• VZ (firma Koukal) ukončena, vítěz Design for landscape s.r.o. na 688.000,- Kč bez dph 
(rozdělení 3 splátky) do 31.1.2023. 

• Vohančice, Heroltice, Březina a Předklášteří 2022 – dotační poradenství na 125 000 Kč   

• Klima – bannery kovář 10 000 Kč, seminář Smetana 40 000 Kč, energetika -  bannery Pavela 10 
000 Kč, Propagace akčního plánu 10 000 Kč (grafika, tisk s vazbou pro 4 obce a 1x pro MAS) 
Kovář, Publicita 4x rollup, leták -  grafika, tisk 20 000 Kč Kovář - vše zašleme poskytovateli 
dotace k uzavření Smlouvy, následně můžeme vyúčtovat a požádat si o peníze, které jsme 
vynaložili 

• články TN, Knihy pro žáky na klima 2x30 ks (město), seminář pro školy  Pavela 20 000 Kč (město) 

 
2. Provozní a organizační činnosti 

 

• Rejstřík – schválena změna, bude podána změna clld s těmito údaji, od 12.7.2021 schváleny 
PgV a KK, další změna po VH 2.3.2022 (výměna PgV Štamberová – Kropáčková, převolba 
Kroutilové v KK) 

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
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Animace škol 

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

 

• Dle cashflow do 2/2023 

• Stav účtu 9.2. 2022: 1 351 383,78 Kč 
 
3. Různé 
Příprava VH - VH 3.2.2022 – převolba Kroutilová od 4.3.2020 na rok do 2023 a od 2023 se všemi, 
výměna PgV Štamberová - Kropáčková 
navýšení členských příspěvků od obcí (včetně Tišnova) od roku 2022 na 20 Kč na občana z důvodu 
dalších dotací, ex post plateb, udržení cashflow a spoluúčastí.  
Půjčka od Tišnova 0,5 mil., splacen dluh Tišnovu, půjčky od obcí do 31.12.2023 (Dodatek Svatoslav 
prodloužení do 31.12.2023) 
Audit, dotace, plány, klima, FMP, semináře, CSV… 
 
Prezentace – co se chystá – akce, exkurze, semináře  
Akce 2022 (CSV) 

• KS MAS – leták 2022, kalendář na 2023  
Akce 2022 (CSV) 

1. seminář na téma Zpracování masa na farmě (plánován 3.5.2022, čekáme na vyjádření CSV) 
2. online webináře na téma zpracování produkce 
3. nápad na aktualizace brožury na zpracování konopí 
4. projekt KS JMK 2022 – kalendář, exkurze do jiného kraje a Křtiny  

 
Na základě získané akreditace vzdělávacího subjektu byly připraveny a podány 2 projekty 
vzdělávacích seminářů ve 12. a 13. kole PRV. Na jaře 2022 (duben – květen) budeme realizovat 5 
vzdělávacích seminářů: 

• farma Bovine (22.4.2022): zpracování mléka, odbyt mléčných výrobků 

• farma Drysice (29.4.2022)_ zpracování mléka, odbyt mléčný výrobků 

• farma Jan Kaman (10.5.2022): zpracování masa 

• ekofarma Bošina (16.5.2022): zpracování masa  

• farma Netěchovice (27.5.2022): zpracování masa 
Na podzim (listopad – prosinec) 2022 máme v plánu realizovat 4 vzdělávací semináře: 

• farma Menšík: zpracování mléka na farmě 

• farma Markéta Šedivá: zpracování mléka na farmě 

• Biofarma Sasov: zpracování masa na farmě 

• Svobodný statek na soutoku: zpracování ovoce/zeleniny na farmě 
 
Dotační poradenství 

• Pozice sdíleného pracovníka 
Pomoc získávat finanční prostředky obcím, NNO a dalším subjektům  
smlouva o dílo na konzultace a vyhledávání vhodných dotací pro obec Vohančice - na rok 
12x10 000 Kč, uzavřena 

• 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,  
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• Administrace projektu: Nedvědice 

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

• Administrace projektu (SFDI): Vohančice 

• Zpracování studie proveditelnosti, podání žádosti: Nedvědice IROP doprava, Ořechov IROP 
doprava, Troubsko do IROP doprava 

• Podání dotace do OP PIK: Klášterní pivovar, Intellmaps 

• 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, klimatické studie, projektová příprava 

• Výzva OPŽP – Borovník, SÚS, Vohančice 

• Výzva MŽP – výsadba stromů Vohančice 

• Nadace ČEZ – výsadba stromů Vohančice 

• Nadace Partnerství – 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): dotace vyplacena v plné výši 

• A.Q. Attentus qualitatis s. r. o (p. Rozsypal, MAS Boskovicko+): podání ŽoP na MAS bylo kvůli 
problémům s podklady pro kolaudací ze strany HZS posunuto na 20.4.2022 
 

Dotace přes OP ŽP  
140. výzva - Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 

◦Biokoridor Borovník – Výběrové řízení dokončeno, smlouva ze SFŽP zaslána. Schválená 
žádost o platbu po částečné realizaci 
◦Protierozní val Vohančice – výběrové řízení dokončeno, smlouva ze SFŽP zaslána, 
Schválená žádost o platbu po částečné realizaci. 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. 

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

·Výsadba ořešáků Tišnov – Hradčany – vysázeno, Vohančice – vysázeno, v Maršově vysázeno. 
Tišnov vyúčtování podáno (cca 90 000 Kč) - proplaceno 

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 

 
Projekt Klimagreen 

• udržitelnost, údržba 2 roky (z JMK) – zprávy ze sledování. V rámci akce Klimagreen stále 
probíhá kontrola výsadeb. Nyní se čeká na jarní kontrolu, podzimní proběhla. 

• AOPK  seminář Vohančice 2022 na živ.prostředí (MAS a Vohančice) 
 

Další dotace 

JMK 2021  

• projekt Podpora zavádění místní značky a animace v území MAS Brána Vysočiny–vyúčtování 
do 31.1.2022 

• Projekt Zalej MAS Brána Vysočiny, z.s. - vyúčtování do 31.1.2022 

Dotace město Tišnov  
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• Město mimořádná dotace říjen 2021 – vyúčtování do 25.1.2022 

• Živ.prostředí  studánky a vycházky po Tišnovsku vyúčtování do 25.1.2022 

• Ostatní zájmová činnost - veletrh zaměstnavatelů vyúčtování do 25.1.2022 
 
Dotace Tišnov 2022 

• Tišnov – evvo – vratné kelímky (1000 ks 0,5l studené, 300 ks 0,3 l teplé s víčkem), bioregion, 
další vycházky PL a metodiky, 107 700 Kč, my 31 300 

• Ostatní zájmová – veletrh, e-mapa firem, videovizitky 72 000, my 21 600 

• Kultura – mobilní planetárium, kniha o Boženě Komárkové 100 000, my 30 000 
 

JMK dotace 2022 

• Osvěta EVVO – kelímky vratné (max. 80 000 Kč, 20 % spoluúčast) 

• Klima – údržba stromů vysazených MASkou (ořešáky, Růzcká cesta, k Limově…) max. 50 000 

Kč (30% spoluúčast) 

• Pro MAS na reg.značku a podnikání (100 000 Kč, 30 % spoluúčast) 

Výzva 71 OP VVV 

• 9 partnerů (spolků) na podporu neformálního vzdělávání na Tišnovsku.  
o Realizace od 1.1.2020-31.12.2022. Změny po ZoR – navýšení mzdy Šústal, změna 

tematických aktivit… 
o Po 4 měsících ZoR a ŽoP za 9-12/21 podána v 1/2022 
o Schůzka každý měsíc (čerpání aktivit) 

 
Projekt Růzcká cesta 

• výsadby provedeny, jejich oprava hotova, firma a město dořeší, nyní nový zákres a smlouva o 
údržbě, 2022 skříňkový oltářík, keře na cestě do Jamného platí Koral 

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). Vydá se společný zpěvníček místních podhoráckých písní a regionu 
Natúrpark Žitný ostrov včetně popisu tanců k nim. 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 

• 60 000 spoluúčast 11/21-10/22 a 30 000 od města na kroje – 20 000 v 2021 posláno a 10 000 
v 2022 – KVJ vyfakturujeme my jim 

• Nabídka od SK zaplatí jejich spoluúčast – darovací smlouva 
 

Interreg 

• Připravili jsme žádost MěKS Tišnov a muzeu v Seredi, řemesla, dílny v muzeích, stezky – do 
15.10.2021, zasláno doplnění 
 

Vcukuletu 

Dary v celkové hodnotě 26 500,- Kč na Knihu Vcukuletu Tišnovskem byly vypořádány v celkové výši 

27 000,- Kč – nakonec MAS přispěla jen 500 Kč, šlo to z darů  

 

IT řešení 

• řešení od Microsoftu.  
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Licence Microsoft 365 Business Premium zakoupeno. Dále jsou schopni nám udělat i nastavení 

(pošta, cloud, týmy) za cca 10 – 15 tis. A i nějaká školení. Nastavení proběhlo. Bude školení 

zaměstnanců k možnostem využití office 365. 

Další činnosti 

Malý Leader na 2022 

• vyhlášeno - alokace 60 000 Kč 

• doba realizace projektu od 1.3.2021 do 31.10.2022,  

• do konce listopadu vyúčtování, pak bude proplaceno, bez provozních výdajů (covid) 

• došlo 7 projektů za 100 812 Kč , nyní 2 organizace vyzvány k dodání chybějících dokumentů, 

pak zasedne VK (per rollam) a bude hodnotit projekty, možné navýšení alokace 

• SK Tenis Tišnov - Tenis pro všechny 2022- opakování úspěšné sportovní akce, na které se 

zájemci mohou pod vedením kvalifikovaných trenérů naučit zábavnou formou základy tenisu 

• Níhovský triatlon  - pronájem čipové časomíry pro tradiční sportovní akci  

• Za sebevědomé Tišnovsko, z.s. - Den lesních školek v Tišnově aneb "Les umění" akce ke Dni 

lesních školek s programem pro děti - pohybové aktivity, tvoření z přírodnin, divadlo, 

• Hojnost, z.s.  - Slavnost ovoce třetí ročník akce v areálu Porta Coeli zaměřující se na tradiční 

ovocnářství v regionu za účasti pomologa a vyhlášení soutěže o nejlepší ovocný moučník 

• NaŽivo, z.s. - Land Art Trmačov dvoudenní akce pro děti - výprava ke zřícenině Trmačov, 

vyrábění z přirodnin, hry 

• Pobočný spolek Lokomoce, z.s. Tišnov  - Prevence od A do Z zaměřená na správný vývoj a rozvoj 

jedince akce propojující výuku a praktické ukázky a cvičení pro veřejnost zaměřených na 

vysvětlení správného vývoje jedince  

• Oblastní charita Tišnov - Velká oslava 15. výročí Oblastní chartiy Tišnov pro všechny generace 

 

Podnikni to 

• Nástroj pro menší města, nové podnikání podpoříme, propojení podnikavců, kurzy, setkávání 

• cena 38-48 000 Kč měsíčně, když se nepodaří, bude to zdarma (nastavené indikátory)  

• Finance –přispějeme v 2022 částku 120 000, od 8/22 pak bude řešit město za 250 000 Kč po 
splnění předem daných kritérií, nyní řešíme smlouvy s MAS a následně s městem Tišnovem 

• Propagace domluvena s Tišnovem a započala, web, FN, členové, kontakty 

workshopy Mlýnská 152, Tišnov 22.3., 29.3., 5.4., 12.4., 19.4.  

komunitní setkání Radniční 14 Tišnov komunitní setkání 17.5., 14.6. 
https://podniknito.cz/kurz/podnikni-v-tisnove 

Usnesení: Programový výbor schvaluje podpis smlouvy o spolupráci s Ing. Jakubem Tížkem na 
realizaci projektu Podnikni to na Tišnovsku od 1.2.2022 do 31.7.2022 v částce 20 000 Kč měsíčně, 
celkem 120 000 Kč.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
Biodistrict Tišnovsko  
Impact hub a hnutí Duha – biodistrict Tišnovsko – kulaté stoly, cíle, potřeby, pilotní projekty, kulaté 
stoly, strategie přenositelná i do dalších regionů, zapojeni MAS, Hojnost, posepíšeme Memorandum o 
spolupráci na rok a půl, my zajistíme účastníky, místnost, občerstvení (dotace města) 30.3., 13.4, 27.4. 
v čase 15.00 – 18.00 – pod kinem 

 

Usnesení: Programový výbor schvaluje podpis Memoranda o spolupráci projektu Urychlení 

https://podniknito.cz/kurz/podnikni-v-tisnove
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inkluzivního přechodu k regenerativnímu zemědělství prostřednictvím realizace BIO regionu na 
území MAS Brána Vysočiny s případným přesahem v regionu Tišnovska s hnutím Duha, Hub 
Innovation a Hojností. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
Kampaň Regiony sobě  

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

• na web doplněno 30 subjektů, další budou následovat. Jsme připraveni doplnit i další 
zajímavé subjekty, na které nemáme ve své databázi kontakty a které nám doporučí zástupci 
veřejnosti  
 

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. První článek vyšel v lednu 2022.  
K tomu reportáže TTV https://tisnovskatelevize.cz/2022/01/27/na-navsteve-v-reznictvi-a-uzenarstvi-
juza/  
Úvodní článek s. 11  https://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2021/tn01_22web.pdf 
s. 19 1. článek p. Jůza https://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2022/tn02_2022_web.pdf  

Další setkání  23.3. 2022 v 17.00  

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová   ________________ 
 
Ověřil:  Bc. Jiří Dospíšil                 ________________                     
 
 
     

https://tisnovskatelevize.cz/2022/01/27/na-navsteve-v-reznictvi-a-uzenarstvi-juza/
https://tisnovskatelevize.cz/2022/01/27/na-navsteve-v-reznictvi-a-uzenarstvi-juza/
https://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2021/tn01_22web.pdf
https://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2022/tn02_2022_web.pdf

