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Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán informační materiál o činnosti MAS Brána
Vysočiny.
Místní akční skupina Brána Vysočiny vyhlašuje výzvy, ve kterých rozdělí z dotací EU a ČR
téměř 38 mil. Kč ve 3 operačních programech:
Operační program Zaměstnanost (OP Z) - 13 mil. Kč
Integrovaný regionální operační program (IROP) - 18,2 mil. Kč
Program rozvoje venkova (PRV) - 6,7 mil. Kč
Hlavní výhodou čerpání dotací z Evropské unie přes Místní akční skupinu Brána Vysočiny je
to, že projekty hodnotí výběrová komise MAS a schvaluje programový výbor dané MAS jen
v území MAS (k.ú. Borovník, Braníškov, Březina, Deblín, Heroltice, Katov, Kuřimská Nová
Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lubné, Maršov, Nelepeč- Žernůvka, Níhov, Svatoslav,
Tišnov, Úsuší, Vohančice), a žadatelé tak nejsou v konkurenci celé České republiky.
V příloze jsou informace o jednotlivých operačních programech i jejich aktuálním čerpání
a plánech na další roky. Změny jsou možné.

Informace o činnosti MAS Brána Vysočiny
Místní akční skupina Brána Vysočiny vyhlašuje výzvy, ve kterých rozdělí téměř
38 mil. Kč.
Operační program Zaměstnanost (OP Z) – 13 mil. Kč
OP Zaměstnanost pokrývá v našich výzvách oblast sociálního začleňování a boje s chudobou.
Řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). S ohledem na
způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP
Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.
MAS Brána Vysočiny vyhlásila:
1. výzvu na prorodinná opatření (dětské kluby, příměstské tábory a převádění dětí) ve
výši 4 mil. Kč. Výzva byla ukončena a vyhodnocena. Částku 3,2 mil. Kč získalo na
realizaci projektu středisko volného času Inspiro Tišnov.
2. výzvu na sociální služby (zaměstnání osob v nízkoprahovém centru, odborné
soc.poradenství, terénní pracovníci) ve výši 3 mil. Kč. Výzva byla ukončena a
vyhodnocena. Do výzvy se přihlásila Oblastní charita Tišnov s projektem na úvazek
právníka, pracovníka v nízkoprahovém centru a terénního pracovníka.
3. výzvu na prorodinná opatření (dětské skupiny pro veřejnost) dne 20. října 2017
(alokace výzvy 3 200 000 Kč). Výzva je otevřena do 8.12.2017.
MAS Brána Vysočiny plánuje vyhlásit další výzvy v roce 2020 na prorodinná opatření a
sociální služby ve výši 4 mil. Kč.
Integrovaný regionální operační program (IROP) – 18,2 mil. Kč
IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života formou podpory
rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. Hlavními
oblastmi, do nichž bude podpora přes MAS Brána Vysočiny směřovat, jsou infrastruktura
dopravy, infrastruktura sociálních služeb a infrastruktura vzdělávání. Řídicím orgánem je
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR).
MAS Brána Vysočiny vyhlásila první výzvu v IROP na vzdělávání (pro školy i organizace
neformálního a zájmového vzdělávání, alokace výzvy 5 000 000 Kč) dne 23. října 2017.
Výzva je otevřena do 8.12.2017. Zvažuje se navýšení alokace na tuto výzvu. Další výzva na
vzdělávání je plánována v roce 2019 na 4 mil. Kč.
Výzva na zvýšení bezpečnosti v dopravě se plánuje vyhlásit na jaře 2018 ve výši 4 mil. Kč.
Výzva na sociální služby se plánuje vyhlásit ještě v roce 2017 na nákup aut pro soc.služby
(1,5 mil. Kč) a v roce 2018 na vybudování zázemí pro pečovatelskou službu ve výši 3,5 mil.
Kč.
Program rozvoje venkova (PRV) – 6,7 mil. Kč
V Programu rozvoje venkova bude vyhlášena výzva v lednu 2018 s alokací 5 500 000 Kč.
Podpoříme v rámci výzvy tyto fiše:
1.
investice do zemědělských podniků

2.
3.
4.

investice do zemědělských produktů - zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
diverzifikaci zemědělství - podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností (i pro nezemědělce)
spolupráci subjektů - horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů.

Dle čerpání v jednotlivých fiších bude pak buď hned následně vyhlášena další výzvu
(předpokládáme fiše investice do zemědělských podniků a produktů) anebo se další výzva
vyhlásí až v roce 2020 na 1,2 mil. Kč.
Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ I – tato výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností
pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního
posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního
pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění
přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu
pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a
doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).
Činnost MAS Brána Vysočiny spočívá v metodické pomoci pro školy, školská a další zařízení
s výběrem vhodných šablon, pořádání školení pro žadatele a příjemce, konzultační činnosti
při realizaci projektu, metodické pomoci při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti
projektu (vč. vypořádání připomínek), zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění
správnosti předávaných výstupů, metodické pomoci při kontrole na místě, při ukončování
realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.
Celkové způsobilé výdaje v projektech realizovaných v šablonách na území MAS Brána
Vysočiny:
MŠ Sluníčko – 484 060,- Kč
MŠ Na Paloučku – 501 602,- Kč
MŠ Humpolka – 501 602,- Kč
ZŠ a SŠ Tišnov – 240 495,- Kč
MŠ a ZŠ Deblín – 1 077 355,- Kč
ZŠ ZaHRAda – 228 411,- Kč
ZŠ Smíškova - 1 392 422,- Kč
MŠ Svatoslav – 248 944,- Kč
ZŠ nám. 28.10. – 2 062 351,- Kč
Pouze tři školy v území MAS Brána Vysočiny žádosti na šablony vůbec nepodaly - ZŠ Katov,
ZŠ Lažánky, MŠ Níhov.

