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Členové a orgány sdružení v roce 2016

Podnikatelé
Bohuslav Šimek, Hochmanova 2183/3, Brno 628 00, IČ: 68764782
Bronislav Čech, Lažany 107, 679 22, IČ: 68668007

Seznam členů MAS Brána Brněnska, z.s., k 31. 12. 2016

GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, Říčany 664 82, IČ: 64506843
Jan Plaček, Moravské Bránice 39, 664 64, IČ: 68684347

Svazky, obce, městyse

KTS EKOLOGIE s.r.o., Hutní osada 14, Zastávka 664 81, IČ: 28310942

Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61, IČ: 00294268

Luděk Odehnal, Malhostovice 24, 666 03, IČ: 74356666

Mikroregion Čebínka, Malhostovice 75, 666 03, IČ: 70499993

Martin Čech, Nová Ves 97, 664 91, IČ: 60401711

Mikroregion Domašovsko, Brněnská 94, Domašov 664 83, IČ: 70806969

Martin Staněk, Rudka 109, 664 83, IČ: 75519101

Mikroregion Ivančicko, Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČ: 71187081

Městský zámecký pivovar Oslavany s.r.o., Zámecká 1/16, Oslavany 664 12, IČ: 29376998

Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka 664 84, IČ: 71214038

Miroslav Kubizňák, Malhostovice 89, 666 03, IČ: 76160122

Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, Kuřim 664 34, IČ: 71248749

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo, Nová Ves 251, 664 91, IČ: 25560310

Mikroregion Porta, Nám. 5. Května, Předklášteří 662 02, IČ: 71189050

ŠTARHA ENGINEERING s.r.o., Tyršova 82/32, 664 34 Kuřim, IČ:26944529

Obec Drahonín, Drahonín 10, 592 61, IČ: 00375331

TOS KUŘIM-OS, a.s., Štefánikova 110/41,602 00 Brno, IČ: 26231522

Obec Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34, IČ: 00281883
Obec Lažany, Lažany 129, 679 22, IČ: 00637742
Obec Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, 664 83, IČ: 00637190

Neziskové organizace/fyzické osoby

Obec Lipůvka, Lipůvka 146, 679 22, IČ: 00280569

ASK Lipůvka, z.s., Lipůvka 390, 679 22, IČ: 26548241

Obec Olší, Olší 28, 592 61, IČ: 00294977

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Drásov, Skalička 48, 666 03, IČ:71172971

Obec Přibyslavice, Sokolská 44, Přibyslavice 664 83, IČ: 00637548

„Chudčická mladá chasa“, z.s., Chudčice 16, 664 71, IČ: 22751866

Obec Zbraslav, Komenského 105, Zbraslav 664 84, IČ: 00282910

Jezdecký klub Ranč Loučka, spolek, Na Nivě 1449, Předklášteří 666 02, IČ: 27001652

Ponávka-svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov, Vranov 24, 664 32, IČ: 70417822

Mighty Shake Zastávka, o.s., Hutní osada 23, Zastávka 664 81, IČ: 26677156

Svazek obcí Panství hradu Veveří, Hvozdec 16, 664 71, IČ: 71217371

Okresní hospodářská komora Brno - venkov, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko, IČ: 60726261
Orel jednota Čebín, Čebín 124, 664 23, IČ: 75013584
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Neziskové organizace/fyzické osoby
Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s., Masarykova 248, Zbýšov 664 11, IČ: 29222702
Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 26537036
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domašov, V Dědině č. ev. 2, Domašov 664 83, IČ: 65264762
Divadlo Prkno, z.s., Sady Komenského 330, Veverská Bítýška 664 71, IČ: 49460609
SK Drásov, z.s., Drásov 61, 664 24, IČ: 22905405
SK ROZDROJOVICE, Zmola 78, Rozdrojovice 664 34, IČ: 26620391
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Ptašínského 308/5, Brno 612 00, IČ: 63109859
Tělocvičná jednota Sokol Kuřim, Tyršova 480/54, Kuřim 664 34, IČ: 44947763
Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří, Šikulova 1427, Předklášteří 666 02, IČ: 49461320
Tělocvičná jednota Sokol Veverské Knínice, Kounicova 686/22, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 49461125
Trnůvka, o.p.s., Jinačovice 83, 664 34, IČ: 29367778
autor: J. Šťastná, konference učitelů, projekt MAP
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MAS Brána Brněnska, z.s. připravuje dle harmonogramu výzev
pro rok 2017 tyto výzvy
Název výzvy MAS,
popř. číslo

Aktivita

Podpora infrastruktury
pro předškolní a školní
vzdělávání

Prorodinná opatření MAS
Brána Brněnska, z.s.

MAS

Alokace výzvy

Odhad

Plán na vyhlášení
výzvy

Plán příjmu žádostí Plán ukončení
o podporu
příjmu žádostí
o podporu

Celková alokace
(CZK)

Počet projektů

Průměrná velikost
projektu

Aktivity jsou zaměřeny na: rozvoj infrastruktury pro předškolní a školní vzdělávání, IROP č. 6
– předškolní
• podporu zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin, MŠ, ZŠ, SŠ,
vzdělávání
• podporu celoživotního vzdělávání,
• podporu sociální inkluze v MŠ, ZŠ a SŠ,
• zajištění rozvoje žáků a studentů ZŠ, SŠ a celoživotního vzdělávání v následujících
klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Cílem opatření je podpora vzdělávání v klíčových kompetencích a sociální inkluze
v oblasti školství a celoživotního vzdělávání.

07/2017

08/2017

10/2017

25 300 160 Kč

5

5,5 mil. Kč

Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti
a sociálního začleňování ve venkovských oblastech (Specifický cíl 2.3.1 OPZ).
Ve výzvě MAS jsou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové
skupiny, podpora prorodinných opatření, příměstských táborů, dětských skupin.

Opatření OP
Zaměstnanost č. 2
– Prorodinná opatření

05/2017

06/2017

07/2017

5 366 000 Kč

5

1 mil. Kč

PRV č. 4
– Podpora investic
na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

05/2017

06/2017

07/2017

5 043 750 Kč

5

1 mil. Kč

PRV č. 4 – Podpora investic Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností
na založení nebo rozvoj
dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) viz fiche č.1
nezemědělských činností
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Informace o aktuálním dění v MAS BB

Stručně

Propagace MAS Brána Brněnska, z.s., projekty v roce 2016
Cílem MAS je podporovat a rozvíjet realizaci SCLLD. MAS bude podněcovat a podporovat aktéry na místní
úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálu území všech mikroregionů, měst a obcí v dlouhodobé perspektivě.

Č

innost MAS bude zaměřena na nové formy zlepšování kvality života v mikroregionech, městech a obcích,
se kterým souvisí i posílení ekonomického prostředí
a zvýšení ekonomické soběstačnosti zemědělských subjektů

v regionu a také umění využití jeho bohatých přírodních, kulturních zdrojů a vzdělanosti. MAS bude také navazovat aktivní
spolupráci s dalšími regiony a předávat zkušenosti s tvorbou
Místního partnerství.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Veškerá činnost MAS Brána Brněnska, z.s., je založena na principech naplňujících vizi Evropy 2020:
přístup zdola-nahoru.

P

ro přípravu strategie místně vedeného komunitního rozvoje
jsou klíčovým prvkem místní aktéři, kteří dokážou nejlépe
zhodnotit stávající situaci, definovat oblasti, kterým je potřeba věnovat, stanovit priority pro další směry rozvoje regionu a
problémové okruhy, které je potřeba přednostně řešit. Podstatný
je názor veřejnosti, který vyplynul z jednání kolem kulatých stolů,
jednání se starosty, jednání s neziskovými organizacemi, jednání
s podnikateli, jednání s občany, jednání se zemědělci apod. Využití
potenciálu lidí i území, Partnerství a spolupráce a další.
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Informace o termínech odevzdání a schválení SCLLD (Strategie
komunitně vedeného místní ho rozvoje) MAS Brána Brněnska, z.s.:
SCLLD jsme odevzdali 26. 2. 2016 po všech zaslaných a zpracovaných připomínkách se ze strany ministerstev na naší SCLLD
nastřádalo celkem 48 pracovních dní zpoždění.
MAS Brána Brněnska, z.s., má nyní SCLLD schválenu ( schválena
byla na začátku roku 2017 ) jsme mezi 5 MAS z Jihomoravského
kraje ( celkem je na území našeho kraje 18 MAS). První aktualizace
SCLLD bude možná v roce 2018.
www.branabrnenska.cz

Webová prezentace
MAS Brána Brněnska v roce 2016
Stránky www.branabrnenska.cz byly
průběžně doplňovány aktualitami rozdělenými na formální informace z MAS
Brána Brněnska a dále k zviditelnění akcí
členských obcí i zájmových sdružení
na území MAS.
Pro zasílání žádostí o propagaci kulturních akcí včetně příspěvků do zpravodaje byl členům MAS zpřístupněn e-mail
redakce@branabrnenska.cz.
V provozu je stále web www.technicke-skolky.cz sloužící k prezentaci a sdílení nápadů v rámci projektu „Technické
školky“ pro účastníky projektu i širokou
veřejnost. Součástí webu je také obsáhlá
fotogalerie ze všech školek zapojených
do projektu.

autor: R. Bezděková, prezentace MAS na Jihmoravském kraji
www.branabrnenska.cz
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MAP Rosice a Kuřim
Projekt MAP (Místní akční plán) za obce s rozšířenou působnosti Kuřim a Rosice
Projekt Místní akční plán zpracovává Místní akční skupina Brána Brněnska už druhým rokem. Čtrnáct základních a mateřských škol Kuřimska a dvacítka vzdělávacích institucí z Rosic a okolí díky němu spolupracuje
při nejrůznějších aktivitách.

Ř

editelé, učitelé, rodiče, žáci a ostatní nepedagogičtí pracovníci se účastnili řady setkání, seminářů a workshopů.
Předávají si zkušenosti a hovoří spolu o všednodenních
pracovních starostech nebo také zákonných změnách ve školství,
které se jich týkají.

na jakém principu funguje horkovzdušný balón, jak vynést raketu
na oběžnou dráhu nebo co dokáže vzduchové dělo. Starším ročníkům pak lektoři přiblížili způsoby využití tekutého dusíku a
prožitkové učení si užívali i učitelé školy. Přestože fyziku vyučují,
viděli i něco nového.

Nejžádanější byly aktivity pro různá setkání pedagogů, vzájemné
předávání zkušeností učitelů a velký zájem byl i o takzvané aktivizační formy učení – tj. nové, hlavně pro děti zajímavé formy učení
a poznávání.

Fyzikáři ukázali dětem, jak se dá hrát s kapalinami různé hustoty, vyletěli horkovzdušným balónem až ke stropu třídy
a na potápěči předvedli dětem princip fungování ponorky. Nejvíc
samozřejmě zaujal pokus s rozdmýcháváním ohně.

MAS Brána Brněnska tak pomocí řady kvalitních lektorů a seminářů vytvořila řadu příležitostí, jak si učitelé, žáci i rodiče mohou
obohatit jinak „nudné“ učení.

Bezesporu největším svátkem všech, koho baví zajímavá a nestandartní výuka, byla Věda ve škole – akce, která probíhá na Základní
škole Jungmannova v Kuřimi. Letos ji tu uspořádali již podruhé.
Přes sedm set návštěvníků od malých dětí až po zvídavé dědečky
a babičky ale dokazují, že se akce může těšit stále větší oblibě.

Během projektu měly školy možnost využít např. přednášky
Divadla Údif.
Od lektorů Úžasného divadla fyziky se školáci ve dvou hodinových blocích prostřednictvím zajímavých experimentů dozvěděli,
10

místní základní školy. Účastníci Vědy ve škole tvořili, pozorovali,
ale také ochutnávali. A ne zrovna všední záležitosti. Ukázky molekulární gastronomie dráždí smysly, hmyz na talíři zase žaludek.
Mlsouni si pochutnali i na zmrzlině z tekutého dusíku. Pro chvíle
odpočinku byly nejvhodnější bublinové dílny nebo máchání rukou v nenewtonovské kapalině. Děti vyráběly ve tvořivých dílnách
středověké katapulty, s Údifem krasohledy nebo vzduchová děla.
Vědu ve škole završovaly další chemické a biologické experimenty, ukázka práce 3D tiskáren a robotika. Každý si v areálu školy
našel své.

V jednotlivých učebnách byly připraveny nejrůznější experimenty,
na kterých se podíleli pedagogové středních odborných a vysokých škol, vědci oblíbeného brněnského Vida parku, ale i učitelé
www.branabrnenska.cz

Kdo chtěl proniknout hlouběji do problematiky jednotlivých oborů, měl možnost na odborných přednáškách, které se po celou
dobu Vědy ve škole konaly v přednáškovém sále.
Společná setkávání učitelů, pedagogických pracovníků, ale i rodičů a školáků samotných přinášejí nové pohledy na vzdělávání. A to
je smyslem a nejzásadnějším cílem projektu Místní akční skupiny
Brána Brněnska, který mohl díky tomuto projektu tuto zajímavou
akci podpořit a který pro tyto regiony zpracovává Místní akční
skupina Brána Brněnska za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

autor: divadlo ÚDif, vystoupení ve škole
www.branabrnenska.cz
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Provoz MAS – 6. výzva v IROP – provozní a animační výdaje SC 4.2.

P

ředmětem projektu je zajištění provozu a potřebného vybavení kanceláře MAS Brána Brněnska, z.s., při přípravě a následné realizaci I. etapy SCLLD MAS Brána Brněnska, z.s.,
v období od roku 2015 do konce roku 2018. Strategie CLLD MAS

Brána Brněnska, z.s., je zpracována pro 61 obcí a pro její úspěšnou
realizaci je nezbytné mít zajištěn kvalitní pracovní tým a potřebné
zázemí (kancelář). Cílem projektu je naplnění SCLLD Místní akční
skupiny Brána Brněnska, z.s.

Technické MŠ v roce 2016
Projekt spolupráce „Technické školky“
Projekt vymysleli zástupci České manažerské
asociace, o.s., ve spolupráci s ostatními partnery
(VUT Brno, Prefa Kompozity).

C

ílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým
možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich:

• VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI (díky nové technice – dataprojektoru,
notebooku, plátna, které jako fungující set dodaný z projektu
umožní obhajobu vlastní práce a nápadů dětí).

Obsahem projektu pro vybrané školky je vybavení potřebnými
technickými pomůckami a materiálem pro realizaci úkolů a v průběhu roku zapojení dětí a učitelek do jednotlivých úloh. Každá
zapojená školka absolvuje v průběhu školního roku realizaci úlohy
„auta, lodě, letadla“.
Školky se navíc samostatně zapojují vlastními nápady – např.
výroba modelu traktoru, stavby domečků pro panenky, výrobou vánočních ozdob z balzy, výroba pexesa, výroba dopravních
značek i výroba nábytku pro panenky. Ve školce v Boskovicích
dokonce s pomocí aktivního dědečka s dětmi rozmontovávali
motor z malé motorky a vysvětlovali si společně, jak funguje.
Projekt je ve fázi udržitelnosti a školky tak pokračují v technickém
vzdělávání.
Webové stránky projektu: www.technicke-skolky.cz

autor: J. Šťastná, Technické MŠ
foto: www.technicke-skolky.cz

• TECHNICKÉ MYŠLENÍ (prostřednictvím úloh z technických
oborů - stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika),

• TVOŘIVOST (za využití poskytnutých a nakoupených materiálů
a pomůcek, které budou z projektu dodány),

• MANUÁLNÍ ZRUČNOST (pomocí využití různého pracovního
Foto: Dobrovolný, Sázavský
12

nářadí, stolků a ponků, které budou z projektu dodány),

www.branabrnenska.cz
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Podpora obnovy a rozvoje venkova – Ministerstvo pro místní rozvoj
Manažeři MAS Brána Brněnska, z.s., zpracovali pro obce, které měly zájem (Rozdrojovice, Nové Bránice), žádosti do tohoto
dotačního titulu. Obce tento dotační titul využívají na opravu

kulturních památek, na opravu místních komunikací, obnovu
či výstavbu sportovišť apod.
autor: redakce

Navázání spolupráce se zahraničními MAS

Stručně
Podpora MAS Brána Brněnska, z.s.,
z JMK
Koncem roku 2016 obdržela MAS Brána
Brněnska, z.s., účelovou dotaci od Jihomoravského kraje na základě Dotačního
programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ na realizaci akce
Podpora MAS. Příjemci byla poskytnuta
dotace ve výši 135 000 Kč. Poskytovaná
dotace představovala max. 70% uznatelných nákladů pro stanovení výše dotace.

„Projekt spolupráce se slovenskou MAS
„Občianske združenie Mikroregión Fatry v Turci“
Cílem projektu je výměna zkušeností a informací mezi jednotlivými cílovými skupinami. Děti a mládež a také zástupci mikroregionu si rozšíří kulturní obzory. Výsledek realizace investičního
záměru poskytne služby hlavně v oblasti regionálního a národního
povědomí dětí v oblasti slovenské a české lidové kultury (pohádky)
a dojde k zatraktivnění regionu pro návštěvníka, čímž se zvýší potenciál pro přeshraniční cestovní ruch, ať už ve formě táborů, škol
v přírodě, ale také v podobě individuálních návštěv rodin s dětmi v obou partnerských regionech. Partneři projektu získají další
znalosti o přeshraničním regionu, naučí se prezentovat tradice
ve vztahu k podpoře cestovního ruchu a na základě zkušeností druhé strany získají vědomosti v oblasti tvorby destinačního
14

managementu a příležitosti pro diskutování jeho základních
principů.
Projekt podávala slovenská strana (žadatel), náplň vytvoření
nových odpočinkových míst a panelů na cyklostezce Kuřim –
Lipůvka, MAS Brána Brněnska, z.s., je partner projektu.
V náplni projektu je i společná účast partnerů na cyklistických
závodech na Slovensku i v Čechách (předpokládáme účast žáků
základních škol, výměnný pobyt).
autor: redakce

www.branabrnenska.cz

autor: D. Bémová, Věda ve škole
www.branabrnenska.cz
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Aktivizace rozvojového potenciálu
Na území Jmk působí osmnáct MAS, polovina úspěšně realizovala svou strategii z období 2007–2013. Všechny
MAS předložily žádosti o standardizaci MAS řízenou MZe, dokončují a komunitně projednávají strategie
na období 2014–2020, jenž budou předkládat na MMR. Toto přechodné období MAS vnímají jako příležitost
pro bližší spolupráci spolu navzájem a také s vedením svého kraje.

M

AS Jmk vnímají snahu některých organizací konkrétně pojmenovat místní projevy klimatických změn na
svých územích a hledat řešení, jak se těmto změnám
přizpůsobit či předcházet důsledkům klimatických změn. MAS
podporují snahu Celostátní sítě pro venkov i vedení Jihomoravského kraje věnovat pozornost nejvýznamnějším klimatickým
důsledkům v Jmk – sucha, povodně, eroze půdy. Jedním z řešení je ozelenění krajiny realizací projektu s názvem: „Milion
stromů pro Jihomoravský kraj“, tedy výsadbou stromů vhodných odrůd v krajině. Tento projekt, kterému bude rozumět i
široká veřejnost, by mohl být velkým společensky pozitivním
vzestupem aktivity veřejnosti. MAS by chtěly v tomto dlouhodobém společensky i ekologicky prospěšném projektu hrát svou
přirozenou roli.
Hlavní náplň projektu:
a) aktivizace zaměstnanců MAS školením pro zvýšení absorpční schopnosti potenciálních žadatelů EU dotací v území
MAS Jmk
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•
•
•

Aktivity

•

a měkké dovednosti – MAP, veřejné zakázky, veřejná podpora,
účetnictví, fundraising, řízení NNO)
• Zpracování projektových listů a šablon
• Vytvoření a podpora partnerské sítě na krajské úrovni (vybudování krajského rozvojového partnerství pro přípravu a realizaci
projektů, nastavení spolupráce)
• Vzdělávání aktérů potenciálně zapojených do přípravy a realizace strategií i projektů spolufinancovaných z prostředků EU
Výsledky:
Připravené a vzdělané týmy MAS Jmk včetně nových zaměstnanců
pro maximální využití programů EU v území Jihomoravského kraje

•

• Série informačních školení dle OP a dalších okruhů (facilitace

b) aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě
Aktivity:
• zjištění a sběr údajů o možnostech výsadby a sadebním materiálu
• připravit granty a projekty na výzkum a pokusné množení,
www.branabrnenska.cz

•

•

udržení genofondu – Mendelu Lednice, Mendelu Brno – gestor
MAS Strážnicko
kvalitní společenská propagace cílená na mladé, rodiny, obce,
zemědělce – facebook, www s počítadlem a redakčním přístupem, radio, televize, happeningy, atp. – každá MAS
souběžně prosazovat (kde jsou vinohrady) ekologické a environmentální vinařství, koordinace malovinařů a zahrádkářů
– ovocnářů, vinařská gastronomie a krátké řetězce v místě
iniciovat množení stromků – pěstební školky – stávající i nově
vzniklé podniky z projektů - každá MAS
iniciovat pilotní projekty výsadeb – každá MAS, s realizací
výsadeb od r. 2016
iniciovat pilotní projekty užití ovoce – malé sušárny, moštárny
(vč. šťáv a koncentrátů), výrobny marmelád (vč. želé), malé ovocné lihovary (vč. macerátů) – každá MAS, s realizací od r. 2016
iniciovat pilotní projekty propagace ovoce v cestovním ruchu –
komplexní gastronabídka, slavnosti obcí – Boleradice, Velké Pavlovice, Hustopeče, Hrušky… spojit s propagací vína (vždyť víno
je produkt ovocného keře) – každá MAS, s realizací od r. 2016
připravit na dotační tituly další výsadby ovocných dřevin
do krajiny jižní Moravy – každá MAS od 2018

pro koordinovaný (destinační management) místní cestovní
ruch – infocentra, pohostinství, ubytování
Stromy byly v roce 2016 zasazeny za podpory tohoto projektu
v obci Čebín, městysi Ostrovačice a obci Zbraslav.

autor: J. Šťastná, setkání s prof. Janem Švejnarem na zámku v Kuřimi

Dotace JMK (na přípravu a propagaci, koordinaci v MAS)

• od 2016 PRV (Opatření – diversifikace zemědělské činnosti,

•

podnikatelé); OPŽP (podpora biodiversity, výsadby na nelesní
půdě), IROP (školy, sociální podnik aj.) – nositelé konkrétních
projektů pro naplnění programu jsou všichni případní partneři
programu – MAS, JMK, Mendelu a další
odbyt ovoce a výrobků z něj – především miniprovozy v rámci
krátkých řetězců – zařízení obcí, JMK – školy, DPS, nemocnice...,

www.branabrnenska.cz

17

Výzva OP Z
Personální zajištění MAS

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Časové nastavení

Předseda

Ing. Oldřich Štarha

starha@branabrnenska.cz

Místopředseda

Ing. Tomáš Hájek

hajek@branabrnenska.cz

Kancelář MAS
Vedoucí zaměstnanec
pro realizaci SCLLD

Bc. Jana Šťastná

stastna@branabrnenska.cz

manažer

Ing. Jaroslav Martínek

martinek@branabrnenska.cz

manažer

Bc. Václav Dokoupil

dokoupil@branabrnenska.cz

Konzultační den je pondělí od 8:00 – 11:30 hod., na adrese Křížkovského 48/2, Kuřim.

Datum vyhlášení výzvy MAS

18. 5. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

12. 6. 2017 v 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 7. 2017 v 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 8. 2021

Informace o formě podpory
Alokace výzvy MAS
Finanční alokace výzvy
(rozhodná pro výběr projektů k financování): 5 366 000 CZK
Vymezení oprávněných žadatelů
Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze:
• osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO
někdy také IČ),
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• osoba, která má aktivní datovou schránku,
• osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit
z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.

• Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli: obce, dobrovolné

svazky obcí, organizace zřizované obcemi a kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy), obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací
instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská
sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.
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Míra podpory – rozpad zdrojů financování
Typ příjemce dle pravidel spolufinancování

Evropský
podíl

Příjemce

85 %

0%

15 %

Obce
85 %
Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení)
Dobrovolné svazky obcí

5%

10 %

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském
rejstříku)

0%

15 %

Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)

85 %

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (s výjimkou aktivity 85 %
4.1 Integrační sociální podnik a 4.2 Environmentální sociální podnik):
Obecně prospěšné společnosti
Spolky
Ústavy
Církve a náboženské společnosti
Nadace a nadační fondy
Místní akční skupiny
Hospodářská komora, Agrární komora
Svazy, asociace

0%

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích:
Obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské
hospodářské zájmové sdružení)
Státní podniky
Družstva (družstvo, evropská družstevní společnost)
OSVČ
Profesní komory

15 %

20

85 %

Státní rozpočet

15 %

0%

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů
projektu

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
500 000 CZK

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
1 000 000 CZK

Věcné zaměření
Výzva je zaměřená na prorodinná opatření s ohledem na analýzu
území, ze které vyplývá, že současná kapacita zařízení předškolní
péče je v území MAS Brána Brněnska nedostatečná. V letních měsících je nabídka i kapacita služeb péče o děti nedostatečná.
Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné
domácnosti) a dalším pečujícím osobám. Škála opatření přispívá
ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a
k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
Podporované aktivity:

2) Dětské skupiny
Podpora je určena na vytvoření nových/transformaci stávajících
zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od jednoho roku
věku do zahájení povinné školní docházky a na jejich provoz. Účelem je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte, výchova,
rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.
Informace o způsobu podání žádosti o podporu
Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři
v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, orientujte se podle
Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části
1 této výzvy.
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
25. 5. 2017 od 15.30 hod, Club Escape, zámek Kuřim, Křížkovského 48/2

1) Příměstské tábory
Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních
prázdnin. Příměstský tábor může být realizován i jako samostatný projekt.
www.branabrnenska.cz
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Výzva z Programu rozvoje venkova (PRV)

Podrobný obsah Fichí je vyvěšen na webových stránkách www.
branabrnenska.cz.

Výzva MAS Brána Brněnska, z.s., k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje
venkova na období 2014–2020

Konzultace pro žadatele:

Termín vyhlášení výzvy: 19. května 2017

Územní vymezení:

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
25. května 2017, v 10:00 hod., Club Escape, zámek Kuřim,
Křížkovského 48/2

Termín příjmu žádostí: od 19. června 2017 do 4. července
2017 do 15 hodin v termínech uvedených jako úřední dny,
vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno
rezervovat.

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé mohou překládat projekty, pouze pokud mají
na území MAS místo realizace. Projekt lze výjimečně realizovat
i mimo území MAS za předpokladu, že prospěch z projektu
připadne do území MAS.

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. V době
předkládání žádostí na MAS, tj. od 19 června do 4 července 2017
již konzultace nejsou možné.

Předpokládaná alokace:

Závěrečné ustanovení:

Celková výše dotace pro první výzvu je 5 043 750,- Kč.
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1.

Na webových stránkách MAS: branabrnenska.cz jsou v sekci
STRATEGIE SCLLD/OBDOBÍ 2014 – 2020 zveřejněny všechny
aktuální dokumenty k výzvě.

Termín registrace na RO SZIF (Stání zemědělský intervenční
fond): 15. září 2017
Místo podání žádostí: kancelář Místní akční skupiny Brána
Brněnska,z.s., Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim

autor: B. Palánová, seminář k péči o stromy

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení Alokace
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
pro 1. výzvu

F1

Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností.

Článek 19, odstavec 1.,
písmeno b) – Investice
do zemědělských podniků
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5 043 750,- Kč
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Připravovaná výzva z IROP
(Integrovaného regionální operačního programu)

Pozvánka

Dny otevřených dveří v družstvu Nová Ves

Podpora infrastruktury pro předškolní a školní v zdělávání
Typy podporovaných projektů

• zajištění vnitřní konektivity škol, kvalitního připojení k internetu

• rekonstrukce a stavební úpravy budov, infrastruktury ve vazbě

• zajištění digitálních vzdělávacích zdrojů výuky (ZŠ, SŠ, celoži-

•
•

•

•

na rozvoj klíčových kompetencí (tj. komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi) v ZŠ, SŠ a celoživotním vzdělávání
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
(všechny typy vzdělávání s výjimkou VOŠ, které nejsou v území
MAS zastoupeny)
nákup budov, stavby a stavební práce spojené s výstavbou
nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí bez vazby na klíčové kompetence, tj.
pouze v ORP Rosice se sociálně vyloučenou lokalitou (MŠ,
ZŠ a SŠ)
pořízení vybavení budov a učeben (všechny typy vzdělávání
s výjimkou VOŠ, které nejsou v území MAS zastoupeny) ve
vazbě na rozvoj klíčových kompetencí (tj. komunikace v cizích
jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních
věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi) v ZŠ, SŠ
a celoživotním vzdělávání
pořízení kompenzačních pomůcek (pouze MŠ, ZŠ a SŠ)
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(pouze ZŠ a SŠ)

votní vzdělávání)

Oprávnění žadatelé

• zařízení péče o děti do 3 let
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního
•
•
•
•
•
•

a středního vzdělávání
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních složek státu

Další připravované výzvy najdete na www.branabrnenska.cz

Více než 60 % zemědělské půdy v ČR je ohroženo vodní erozí. Ministerstvo zemědělství na tuto situaci
zareagovalo několika kroky, které erozi v následujícím období výrazně sníží.
Jedná se například o přizpůsobení osevu plodin a střídání plodin
na svazích, agrotechnické postupy a další opatření. Pro konkrétní ukázky protierozních opatření bylo vybráno v rámci republiky
sedm zemědělských farem. V naší MAS bylo vybráno POOSLAVÍ
Nová Ves, družstvo, které připravilo pro letošní rok dva dny otevřených dveří, které se uskuteční 26. 6. 2017 a 17. 9. 2017.
„Pro veřejnost připravujeme ukázky naší práce, dovolíme
nahlédnout do celého areálu a také chceme představit technologie pěstování erozně nebezpečných plodin v POOSLAVÍ.
Všichni, kteří přijdou na den otevřených dveří, si budou
moci prohlédnout strojní vybavení družstva, stáje, dojírnu,
bioplynovou stanici,“ zve předseda Lukáš Jurečka. Rodiče
s dětmi jistě také ocení zábavně vzdělávací program projektu
„Zemědělství žije!“. Zájemci budou mít možnost probrat s agronomy téma technologie pěstování erozně nebezpečných plodin a také bude možné si prohlédnout vybrané půdní bloky,
na kterých byla uplatněna technologie pěstování erozně nebezpečných plodin.
autor: E. Fruhwirtová, Den otevřených dveří

www.branabrnenska.cz
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Tip na výlet

Cyklostezka Oslavany – Ivančice aneb Projeďte se
po nejnavštěvovanější cyklostezce v Jihomoravském kraji
Cyklostezka Oslavany – Ivančice byla slavnostně otevřena 1. května 2015. Tato 3,2 km dlouhá tři metry široká
stezka láká nejen cyklisty a pěší, ale díky svému profilu a asfaltovému povrchu také in-line bruslaře.

P

rochází přírodní krajinou kolem řeky Oslavy a její součástí je i několik netradičních odpočívek, zhotovených
místním umělcem. Po stezce je vedena také Templářská
cyklotrasa a cyklotrasa KČT č. 5170.
Monitoring návštěvnosti cyklostezky Oslavany – Ivančice proběhl
v období od 1. 1. do 30. 11. 2016. Měření slouží nejen ke zjišťování
toho, kdo a jak často cyklostezku využívá, ale také k vyhodnocování efektivnosti investic do budování a údržby cyklostezek.

a in-line uživatelé (15 %). Ke sčítání byly využity automatické sčítače, jejichž sčítání je založeno na rozdílnosti teplot lidského těla
a okolního prostředí.
Přijeďte a sami se přesvědčíte, proč cyklostezka Oslavany – Ivančice
patří v tomto kraji k těm nejnavštěvovanějším.

autor: Centrum společných služeb MR Ivančicko

Ve stejném období proběhl monitoring také na dalších sedmi
cyklostezkách v Jihomoravském Kraji. Zjistilo se, že cyklostezka
Oslavany – Ivančice patří v Jihomoravském kraji k těm nejvíce využívaným. Na cyklostezce bylo v celém sledovaném období zaznamenáno 142 005 průchodů, což bylo ze sledovaných cyklostezek
zdaleka nejvíce. Nejvyšší převahu měli cyklisté (69 %) nad ostatními uživateli. Dalšími významnými skupinami byli pěší (13 %)
26
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V Zastávkovém epicentru

Tip na výlet

Od února letošního roku je pro veřejnost pravidelně otevřeno Regionální informační centrum. Každý všední
den v časech 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 a od května do září i o sobotách je možné zavítat do zrekonstruovaných
prostor, které se nacházejí mezi zastávkami vlaku a autobusu.

Tip na výlet na území MAS
Brány Brněnska – Rybičková skála

P

rojekt místní knihovny Kniha na cesty zde nabízí příchozím čtivo z vyřazeného knihovního fondu. Knihy i časopisy si můžete vypůjčit, vyměnit nebo vzít. Studovat lze
i obsáhlou expozici VSRO mapující vývoj hornické obce Zastávky.
Velmi oblíbenou aktivitou, se ihned od počátku, stal cyklus seminářů Zpátky do lavic, který RIC Zastávka pořádá společně s Klubem absolventů gymnázia Zastávka.
O tematické přednášky doposud projevilo zájem celkem 70 studentů, kterým se zastesklo po školních škamnách. Organizátoři
semináře jsou velmi potěšeni popularitou nabízeného programu.
Na podzimní měsíce letošního roku se však připravuje další cyklus
seminářů a velmi exponovaná témata se snad v případě stálého
zájmu podaří zopakovat. Potěšila i hojná divácká účast na cestovatelských projekcích a pohádce pro děti.

Realizuje také předprodej vstupenek na vybrané akce v regionu
a informuje o nich veřejnost prostřednictvím přehledu Co se děje
v regionu.
Sledujte náš profil i naši stránku na facebooku. Informace o připravovaných programech najdete na www.riczastavka.cz nebo veřejných plakátovacích plochách.
Budeme rádi, pokud se brzy zastavíte mezi zastáveckými zastávkami. Těšíme se na vaši návštěvu.
autor: Lukáš Volánek

Přes Rybičkovou skálu vede zelená turistická značka
z Neslovic do Padochova doplněná o naučnou stezku,
kterou zde vytvořil Vlastivědný spolek Zbýšov.
Vzhledem k členitosti terénu je stezka vhodná především pro
pěší turisty. Rybičková skála je přírodní památka. Jde o bývalou
lomovou stěnu, která je díky nalezeným otiskům prvohorních
rostlin a ryb významnou paleontologickou lokalitou.

autor: Jiří Dobrovolný

Společně se studenty gymnázia podporuje RIC Zastávka obnovu
místních tradičních majálesových oslav, které by letos měly proběhnout v pátek 12. května a společně s DDM a dalšími zastáveckými organizacemi se bude podílet na organizaci a propagaci Dne dětí,
který proběhne 27. května v areálu fotbalového stadionu Čechie.
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Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka do obce Drahonín
15. 7. 2017 od 13:30 – oslavy 130. výročí založení SDH Drahonín
spojené s křtem nové knihy o historii Drahonína, již od odpoledne
bude k tanci a poslechu hrát kapela BOJANÉ
13. 8. 2017 od 13:30 – Setkání harmonikářů v Drahoníně

autor: Jiří Kotas

30

www.branabrnenska.cz

www.branabrnenska.cz

31

01I05

Logotyp v základním barevném provedení

Logotyp, tedy grafický symbol s typografií, vyobrazen v jeho základních barvách viz. kapitola 03I01 Definice základní barevnosti
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