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Úvod 
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. (dále MAS) je na politickém rozhodování ne-

závislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a ve-
řejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji ven-
kova, zemědělství a získávání fi nanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region 
metodou LEADER. Základním cílem naší MAS je zlepšování kvality života, životního prostředí 
ve venkovských oblastech a podnikání. Jedním z nástrojů, který MAS využívá, je také aktivní 
získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

MAS Brána Brněnska, z.s. je tvořena 45 členskými subjekty – právnickými osobami, fyzic-
kými osobami a veřejnými subjekty a působí na území katastrů 61 obcí s cca 82 000 obyvateli. 

Základními cíli MAS je rozvoj regionu ve všech relevantních oblastech: směřování 
k soběstačnosti, respekt k historii a tradicím, využívání potenciálu území, zvyšování životní 
úrovně lidí a funkční i estetické zkvalitňování životního prostředí. Členové MAS se podílejí na 
vzniku, rozvoji a fungování této organizace. 
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Základní údaje o území 
MAS Brána Brněnska, z.s.

Název: Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Sídlo: Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim
Datum založení: 7. června 2012
Číslo registrace MAS: L 16845/RD8/KSBR, Krajský soud Brno
Právní forma: zapsaný spolek
IČ: 227 123 72
Datová schránka: ak49a9w
Webová prezentace: www.branabrnenska.cz

Hlavním předmětem činnosti MAS je:

• zpracování a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD);
• administrativa související s příjmem, výběrem a kontrolou projektů, které předkládají jed-

notliví žadatelé;
• výběr projektů, které naplňují strategické cíle rozvojové strategie MAS;
• vypracování programových záměrů MAS;
• zajišťování koordinace a spolupráce subjektů veřejného a soukromého sektoru a zapojení 

obyvatel příslušných mikroregionů, měst a obcí do rozhodovacích procesů;
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• zastřešení konzultací a kontaktu mezi žadateli a zpracovateli projektů;
• dohlížení na soulad záměrů s požadavky státní správy a místní samosprávy;
• provádění dalších souvisejících činností, které vyplývají z pravidel a metodických pokynů 

pro MAS;
• zajištění propagace MAS a jejího území;
• provádění veškerých činností spojených s činností zastřešující sociální, ekonomickou a další 

výpomoc občanům území MAS;
• zajišťování pořádání sbírek, darů pro občany a aktivity na území MAS;
• zajišťování kulturních, společenských a dalších akcí na území MAS;
• spolupráce se zahraničními subjekty;
• spolupráce na společných projektech s dalšími subjekty na rozvoji MAS;
• spolupráce na společných projektech s dalšími MAS;
• komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místní akční skupiny.

Cíle MAS Brána Brněnska, z.s.

Spolek MAS je založen za účelem podpory všestranného a udržitelného rozvoje dotčeného 
regionu a podpory regionálních činností uskutečňovaných v rámci partnerské spolupráce 
a je zřízen na dobu neurčitou.

Hlavní cíle MAS pro plánovací období 2014–2020 jsou obsaženy v dokumentu SCLLD. Sou-
časně bude kancelář MAS pracovat na posílení komunitních vazeb v území a jejich rozvoji.
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Území působnosti 
MAS Brána Brněnska, z.s. 
v roce 2020
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Členové a orgány sdružení 
 v roce 2020
Veřejný sektor

Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61, IČ: 00294268
Mikroregion Čebínka, Malhostovice 75, 666 03, IČ: 70499993
Mikroregion Domašovsko, Brněnská 94, Domašov 664 83, IČ: 70806969
Mikroregion Ivančicko, Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČ: 71187081
Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka 664 84, IČ: 71214038
Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, Kuřim 664 34, IČ: 71248749
Mikroregion Porta, Nám. 5. května, Předklášteří 662 02, IČ: 71189050
Obec Drahonín, Drahonín 10, 592 61, IČ: 00375331
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
Obec Lipůvka, Lipůvka 146, 679 22, IČ: 00280569
Obec Olší, Olší 28, 592 61, IČ: 00294977
Obec Přibyslavice, Sokolská 44, Přibyslavice 664 83, IČ: 00637548
Obec Zbraslav, Komenského 105, Zbraslav 664 84, IČ: 00282910
Ponávka-svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov, Vranov 24, 664 32, IČ: 70417822
Svazek obcí Panství hradu Veveří, Hvozdec 16, 664 71, IČ: 712173714 
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Soukromý sektor

Šimek interier s.r.o., Hvozdec 70, 66471, IČ: 29286271
Bronislav Čech, Lažany 107, 679 22, IČ: 68668007
GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, Říčany 664 82, IČ: 64506843
KTS EKOLOGIE s.r.o., Hutní osada 14, Zastávka 664 81, IČ: 28310942
Luděk Odehnal, Malhostovice 24, 666 03, IČ: 74356666
Martin Čech, Nová Ves 97, 664 91, IČ: 60401711
Martin Staněk, Rudka 109, 664 83, IČ: 75519101
Miroslav Kubizňák, Malhostovice 89, 666 03, IČ: 76160122
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo, Nová Ves 251, 664 91, IČ: 25560310
ŠTARHA ENGINEERING s.r.o., Tyršova 82/32, 664 34 Kuřim, IČ:26944529
TOS KUŘIM-OS, a.s., Štefánikova 110/41,602 00 Brno, IČ: 26231522
ASK Lipůvka, z.s., Lipůvka 390, 679 22, IČ: 26548241
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Drásov, Skalička 48, 666 03, IČ:71172971
„Chudčická mladá chasa“, z.s., Chudčice 16, 664 71, IČ: 22751866
Jezdecký klub Ranč Loučka, spolek, Na Nivě 1449, Předklášteří 666 02, IČ: 27001652
Mighty Shake Zastávka o.s., Hutní osada 23, Zastávka 664 81, IČ: 26677156
Okresní hospodářská komora Brno – venkov, Zámecká 150/8,664 41 Troubsko, 
IČ: 60726261
Orel jednota Čebín, Čebín 124, 664 23, IČ: 75013584
Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s., Masarykova 248, Zbýšov 664 11, 
IČ: 29222702
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Domašov, V Dědině č. ev. 2, Domašov 664 83, 
IČ: 65264762
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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., Tábor 534/50d, Ponava, Brno, 602 00 Brno, 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

K 31. 12. 2020 vystoupil z MAS člen:
TOS KUŘIM-OS, a.s., Štefánikova 110/41,602 00 Brno, IČ: 26231522

Obce v územní působnosti MAS pro SCLLD 2014–2020

Mikroregion Čebínka
Čebín, Drásov, Hradčany, Malhostovice, Sentice, Skalička, Všechovice
Mikroregion Porta
Borač, Dolní Loučky, Kaly, Lomnička, Předklášteří, Šerkovice, Štěpánovice, Železné
Mikroregion Ponávka
Česká, Lelekovice, Vranov
Mikroregion Kuřimka
Kuřim, Veverská Bítýška, Moravské Knínice, Chudčice
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Mikroregion Domašovsko
Domašov, Javůrek, Litostrov, Říčky, Rudka
Svazek obcí Panství hradu Veveří
Hvozdec, Chudčice, Javůrek, Rozdrojovice, Říčany, Veverské Knínice
Mikroregion Ivančicko
Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Moravské Bránice, Nová Ves, Nové Bránice,
Oslavany, Mělčany, Ketkovice
Mikroregion Kahan
Babice u Rosic, Lukovany, Příbram na Moravě, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka,
Zbýšov, Rosice, Kratochvilka, Ostrovačice, Říčany, Újezd u Rosic, Neslovice
Samostatné obce
Drahonín, Olší, Doubravník, Lažany, Lipůvka, Jinačovice, Lesní Hluboké, Zbraslav, Přibyslavice
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Orgány MAS k 31. 12. 2020 
Předseda Místopředseda Programový výbor

Ing. Oldřich Štarha Ing. Tomáš Hájek

1. Mikroregion Kuřimka
2. Ponávka – svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov
3. Mikroregion Čebínka
4. Mikroregion Domašovsko
5. Mikroregion Ivančicko
6. Divadlo Prkno z.s.
7. Orel – jednota Čebín
8. Jezdecký klub Ranč Loučka
9. ŠTARHA ENGINEERING s.r.o.
10. KTS EKOLOGIE s.r.o.
11. TOS-KUŘIM – OS, a.s

Náhradní členové Městys Doubravník
Obec Olší
Obec Přibyslavice
Bronislav Čech
Miroslav Kubizňák
SK Drásov
SK Rozdrojovice
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Výběrová komise Kontrolní výbor
1. Mikroregion Porta 1. Obec Zbraslav
2. Obec Jinačovice 2. Svazek obcí Panství hradu Veveří
3. Mikroregion Kahan, DSO 3. Obec Lažany
4. Obec Lipůvka 4. Sbor dobrovolných hasičů Domašov
5. Mighty Shake Zastávka z.s. 5. Svaz chovatelů ovcí a koz
6. Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s. 6. POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo
7. Tělocvičná jednota Sokol Kuřim 7. Luděk Odehnal 
8. Martin Staněk  
9. GenAgro Říčany, a.s.  

 
  
Obec Drahonín
Obec Lesní Hluboké
Martin Čech

    veřejný sektor    soukromý sektor  
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Jednání MAS Brána Brněnska, z.s. 
V roce 2020 se konala Valná hromada MAS dne 25. února:

Místo konání: 
Křížkovského 48/2, Kuřim 664 34 

Přijatá usnesení 
Valná hromada:
1. schvaluje předsedajícího, předsedu MAS Ing. Oldřicha Štarhu; 
2. schvaluje program jednání VH; 
3. schvaluje zapisovatele Ing. Petru Warzechovou, manažerku MAS; 
4. schvaluje ověřovatele zápisu zástupce Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace 

Drásov, Petra Grünwalda a zástupce Mikroregionu Čebínka, Tomáše Kříže; 
5. schvaluje zprávu předsedy Kontrolního výboru k hospodaření MAS Brána Brněnska, z.s. 

za rok 2019; 
6. VH MAS BB schvaluje jednomyslně účetní uzávěrku a výroční zprávu za rok 2019; 
7. jednomyslně schvaluje rozpočet na rok 2020; 
8. jednomyslně schvaluje výši a splatnost členského příspěvku na rok 2020; 
9. jednomyslně schvaluje členy Výběrové komise včetně náhradníků na rok 2020; 
10. změnu SCLLD, konkrétně fi nančního plánu IROP. Dojde k rozdělení alokace mezi jednot-

livá opatření tak, jak bylo navrženo – Alokace na opatření č. 1: 43 975 866,59 Kč, Alokace 
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na opatření č. 2: 7 000 000 Kč, Alokace na opatření č. 4: 24 388 831,83 Kč, Alokace na 
opatření č. 6: 24 597 479,23 Kč; 

11. VH MAS schvaluje, že v případě potřeby dalšího přesunu alokací mezi jednotlivými opat-
řeními bude tuto změnu projednávat a schvalovat Programový výbor MAS; 

12. VH MAS schvaluje přípravu, podávání a realizaci projektů v rámci programu ERASMUS+, 
v případě zájmu některého z členů MAS a zajištění 100% fi nancování; 

13. VH MAS schvaluje zapojení MAS a podání projektu umožňujícího pořízení strategických 
dokumentů pro obce a mikroregiony v území z vhodných výzev v případě, že bude zajiš-
těno potřebné spolufi nancování od dotčených obcí z území. 

Valná hromada bere na vědomí: 
1. informaci o realizaci SCLLD v roce 2019 a předpokládaný vývoj v roce 2020; 
2. informaci o vystoupení členů z MAS. 

Další jednání Valné hromady MAS proběhlo dne 24. září za dodržení veškerých na-
řízení a doporučení proti šíření nemoci COVID-19:

Místo konání: 
Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice

Přijatá usnesení:
1. Valná hromada MAS schvaluje předsedajícího Ing. Oldřicha Štarhu.
2. Valná hromada MAS schvaluje program jednání Valné hromady Místní akční skupiny Brána 

Brněnska.
3. Valná hromada MAS schvaluje jednomyslně zapisovatele Ing. Jaroslava Martínka, mana-
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žera MAS a možnost pořízení audionahrávky z jednání, která bude sloužit pro potřeby 
vytvoření zápisu z jednání. Zvukový záznam nebude po fi nalizaci zápisu archivován.

4. Valná hromada MAS schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Michele a zástupce 
Svazku obcí Panství hradu Veveří, paní Ing. Michaelu Košvicovou.

5. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje uzavření smlouvy 
o úvěru č. 0431487439/LCD s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 
4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 na fi nancování projektu „Místní akční skupina Brá-
na Brněnska 2019-2023“ včetně Obchodních podmínek, s tím, že období čerpání začíná 
v den uzavření této smlouvy a trvá do dne 31. 7. 2024.

6. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje uzavření smlou-
vy o vyplňovacím právu směnečném č. S/0431487439/LCD s Českou spořitelnou, a.s., 
IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 k zajištění úvě-
ru č.0431487439/LCD s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, 
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00.

7. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje podání žádosti 
o kontrolu dodržování standardů MAS s cílem umožnění fungování MAS i v následujícím 
programovém období 2021–2027.

8. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. potvrzuje výši vstupního poplatku 
pro nové členy ve výši složení řádného ročního poplatku při vstupu do MAS, jak je uvedeno 
ve Stanovách. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. tímto usnesením 
zároveň ruší veškerá dříve přijatá usnesení týkajících se vstupních poplatků pro nové členy.

9. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje územní působnost 
Místní akční skupiny na programové období 2021–2027 v souladu s přáním jednotlivých obcí 
tak, že oproti současnému stavu budou z územní působnosti MAS vyňaty území obcí Dra-
honín a Předklášteří a zároveň dojde k připojení území obcí Čučice, Senorady, Biskoupky, 
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Němčičky, Kupařovice a Tetčice do územní působnosti Místní akční skupiny Brána Br-
něnska, z.s. Schválený seznam obcí v územní působnosti MAS  pro programové období 
2021–2027 je přílohou zápisu z jednání Valné hromady MAS.

10. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje veškeré navržené úpravy 
Stanov spolku a pověřuje pracovníky kanceláře zasláním aktuální verze na rejstříkový soud. 

11. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje veškeré navržené 
úpravy Jednacího řádu Valné hromady.

12. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje veškeré navržené 
úpravy Jednacího řádu Výběrové komise.

13. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje veškeré navržené 
úpravy Jednacího řádu Kontrolního výboru.

14. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje zapojení Místní akční 
skupiny Brána Brněnska, z.s., prozatím bez fi nanční spoluúčasti, do aktivit realizovaných 
ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště a dalšími partnery, s cílem podpory podnikatelů 
v územní působnosti MAS, včetně zapojení Místní akční skupiny do vytváření, nastavo-
vání a zavádění regionální značky zahrnující území Místní akční skupiny Brána Brněnska, 
z.s. O případné fi nanční spoluúčasti Místní akční skupiny Brána Brněnska. z.s. na připra-
vovaných projektech okolních MAS bude jednat Valná hromada až po vyhodnocení příno-
sů uvedených aktivit, koncem roku 2021.

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. bere na vědomí:
1. informace o dosavadním vývoji realizace strategie CLLD a plánu další práce na její realizaci; 
2. informaci o rozhodnutí obcí Drahonín a Předklášteří ohledně neposkytnutí svého území 

do územní působnosti MAS Brána Brněnska pro programové období 2021–2027; 
3. informace týkající se tvorby Strategie na programové období 2021–2027. 
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V roce 2020 proběhla celkem 3 jednání Výběrové komise (13. 7.; 24. 8. a 1. 12.), během kte-
rých probíhalo věcné hodnocení projektů přijatých v rámci jednotlivých výzev MAS z progra-
mů PRV, IROP a výzvy Malý Leader.  Výběrová komise MAS v roce 2020 vyhodnotila celkem 
1 výzvu z programu IROP, 1 výzvu z Programu rozvoje venkova a Výzvu Malý leader umožně-
nou díky dotaci Jihomoravského Kraje. Prezenční jednání Výběrové komise se odehrálo vždy 
za dodržení veškerých opatření proti šíření nemoci COVID-19.

V roce 2020 se také uskutečnilo celkem 9 jednání programového výboru. Vzhledem 
k situaci spojené s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, proběhla většina hlasování 
Programového výboru korespondenční formou (23. 3. – 30. 3.; 6. 5. – 7. 5.; 9. 6. – 12. 6.; 
25. 6. – 30. 6.; 7. 7. – 15. 7.; 26. 8. – 1. 9.; 15. 9. – 21. 9.) Prezenčně se programový výbor sešel 
v roce 2020 dvakrát a to 15. 7. 2020 a 6. 12. 2020 vždy za dodržení veškerých nařízení proti 
šíření nemoci COVID-19.

V rámci jednání programového výboru byly například schvalovány připravované a vy-
hlašované výzvy, kontrolní listy, interní postupy MAS a také byly postupně schvalovány jed-
notlivé projekty k podpoře. Programový výbor rovněž řešil změny v personálním složení kan-
celáře MAS.

V roce 2020 zasedal také jednou Kontrolní výbor, a to konkrétně 25. 2. 2020. Kontrolní vý-
bor se v rámci jednání zabýval kontrolou účetnictví za rok 2019 a kontrolou střetu zájmů v rám-
ci hodnocení a výběru žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu.

Činnost Programového výboru, Výběrové komise 
a Kontrolního výboru
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Projekty a propagace MAS Brána  
 Brněnska, z.s., v roce 2020
Cílem MAS je podporovat a rozvíjet realizaci SCLLD. MAS podněcuje a podporuje aktéry na 
místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálu území všech mikroregionů, měst a obcí 
v dlouhodobé perspektivě. Činnost MAS je zaměřena na nové formy zlepšování kvality života 
v mikroregionech, městech a obcích, s čímž souvisí i posílení ekonomického prostředí a zvý-
šení ekonomické soběstačnosti zemědělských subjektů v regionu a také umění využití jeho 
bohatých přírodních, kulturních zdrojů a vzdělanosti. MAS také navazuje aktivní spolupráci 
s dalšími regiony s cílem sdílení zkušeností s rozvojem a tvorbou místního partnerství. 

Místní akční skupina Brána Brněnska 2019–2023

V roce 2019 byla podána a následně schválena žádost o navazující projekt, jehož předmětem 
je zajištění provozu a potřebného vybavení kanceláře MAS Brána Brněnska, z.s.  při přípravě 
a následné realizaci II. etapy SCLLD MAS Brána Brněnska, z.s. v období od roku 2019 do konce 
roku 2023. Tento projekt byl řádně realizován i během roku 2020.
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Realizace SCLLD Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.

Veškerá činnost MAS Brána Brněnska, z.s. je založena na principech naplňujících vizi Evropy 
2020, kterou je přístup zdola-nahoru. Proto byly parametry všech výzev důkladně připra-
vovány nejen pracovníky a rozhodovacími orgány MAS, ale také konzultovány s odborníky 
a relevantními subjekty, které v území působí. 

Místní akční skupina Brána Brněnska vypsala již celkem 26 výzev z Operačních progra-
mů OPZ, PRV, IROP a OPŽP. Dále pak 1 výzvu Malý Leader umožněnou díky dotačnímu pro-
gramu Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2020.

Co se týká objemu peněžních prostředků, tak po odečtení žádostí, které byly žadateli 
staženy, se MAS zatím podařilo zprostředkovat podporu do území v rozsahu cca 104 575 
663,- Kč prostřednictvím schválení 93 projektů z operačních programů.

V rámci Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční sku-
piny Brána Brněnska, z.s., pro období 2014–2020 (dále jen SCLLD), se během roku 2020 
podařilo vyhlásit celkem 6 výzev k předkládání žádostí o dotace, konkrétně 4 výzvy z IROP, 
1 z PRV a 1 výzvu v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském 
kraji pro rok 2020.

V rámci přípravy SCLLD na nové programové období 2021–2027 dojde v následujícím 
období ke změně územní působnosti MAS. Území působnosti MAS se změní ve smyslu roz-
šíření o 6 obcí, které v MAS doposud nebyly. Konkrétně své území do působnosti MAS nově 
poskytnou obce Čučice, Senorady, Biskoupky, Němčičky, Kupařovice a Tetčice. Zároveň dojde 
k vystoupení 2 obcí, které si v dalším programovém období přejí spolupracovat s jinými MAS, 
kde mají bližší vazby. Jedná se o obce Drahonín a Předklášteří. 

Území působnosti MAS tak bude tvořeno katastry 65 obcí s cca 85 000 obyvateli.
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Zbýšov

Území působnosti 
MAS Brána Brněnska, z.s., 
pro SCLLD 2021–2027
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Integrovaný regionální operační program (IROP)

•  8. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Komunitní centra 
a sociální služby
Osmá výzva z IROP byla vyhlášena dne 10. 07. 2020 s celkovou alokací 7 368 421,050 Kč. 
Tyto prostředky budou využity na rozvoj komunitních center a infrastruktury sociálních slu-
žeb. Podporovány jsou stavby, rekonstrukce a pořízení vybavení. Schválena a doporučena 
k fi nancování ze strany MAS byla 1 žádost o podporu. 

Z důvodu nedostatečné alokace byly 2, vzhledem ke splnění minimálního počtu bodů, zařa-
zeny mezi náhradní projekty.

•  9. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Dopravní infrastruktura
Devátá výzva z IROP byla vyhlášena dne 25. 06. 2020 s celkovou alokací 16 740 305,070 Kč. 
Tyto prostředky budou využity na výstavbu či modernizaci přestupních terminálů a dále na 
zajištění bezpečnosti dopravy, konkrétně rekonstrukce, modernizace či výstavbu komuni-
kací pro pěší.

Do výzvy se přihlásilo celkem 6 žádostí o podporu. Administrace výzvy není v roce 
2020 ukončena, proto bude o výsledné podpoře z výzvy informováno až v další Výroční 
zprávě.
 

•  10. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Cyklo/dopravní infra-
struktura
Desátá výzva z IROP byla vyhlášena dne 10. 07. 2020 celkovou alokací 7 368 421,050 Kč. 
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Tyto prostředky budou využity na rekonstrukce, modernizace a výstavbu komunikací 
pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních 
komunikací. Do výzvy se přihlásily celkem 2 žádosti o podporu. Administrace výzvy není 
v roce 2020 ukončena, proto bude o výsledné podpoře z výzvy informováno až v další 
Výroční zprávě. 

•  11. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní 
vzdělávání
Jedenáctá výzva z IROP byla vyhlášena dne 17. 07. 2020 celkovou alokací 11 631 572,950 Kč. 
Tyto prostředky budou využity na rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání, infrastruk-
tury základních škol, infrastruktury středních škol a infrastruktury pro zájmové, neformální 
a celoživotní vzdělávání. Do výzvy se přihlásilo celkem 5 žádostí o podporu. Administrace 
výzvy není v roce 2020 ukončena, proto bude o výsledné podpoře z výzvy informováno až 
v další Výroční zprávě. 

Program rozvoje venkova (PRV)

•  Výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska PRV č. 7
Dne 4. května 2020 byla vyhlášena výzva z Programu rozvoje venkova, která zahrnova-
la celkem 3 Fiche (opatření). V rámci těchto opatření bylo možné do regionu MAS Brána 
Brněnska rozdělit částku 6 800 000 Kč. O podporu mohli žádat nejen zemědělci, ale také 
další podnikatelé, lesníci, obce a další subjekty. Přihlásilo se celkem 37 žadatelů. K fi nanco-
vání bylo, po dodatečném navýšení alokací, vybráno 20 projektů s celkovou požadovanou 
dotací ve výši 8 902 653 Kč.
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Dotační program Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji 
pro rok 2020

•  Malý Leader Brněnska 2020
Dne 13. 8. 2020 Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s poprvé otevřela subjektům 
v územní působnosti MAS možnost žádat 50 % podporu na kulturní a společenské akce 
v rámci Výzvy Malý Leader Brněnska 2020, která byla fi nancován z Dotačního programu 
Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2020.

Celkem se přihlásilo 6 žadatelů o dotaci. Možnost fi nanční podpory získali všichni zájemci, 
ale vzhledem k situaci ohledně nemoc COVID-19 byly úspěšně zrealizovány jenom tři akce, 
které byly podpořeny souhrnnou částkou 15 700 Kč.

Během roku 2020 tak MAS Brána Brněnska, z.s., doporučila k fi nancování v rámci svého 
území projekty v celkovém objemu požadovaných dotací 14 618 353 Kč. 
•  PRV – 20 projektů v celkové výši požadované dotace 8 902 653 Kč 
•  IROP – 1 projekt v celkové výši požadované dotace 5 700 000 Kč
•  Malý Leader Brněnska 2020 - 3 projekty v celkové výši požadované dotace 15 700 Kč

Po odečtení žádostí, které byly žadateli staženy, se do konce roku 2020 MAS podařilo schvá-
lit podporu do území v rozsahu cca 104 591 363 Kč prostřednictvím 96 projektů.
•  PRV – 68 projektů v celkové výši požadované dotace 29 261 361 Kč 
•  OPZ – 7 projektů v celkové výši požadované dotace 10 462 366 Kč 
•  IROP – 18 projektů v celkové výši požadované dotace 64 851 936,64 Kč
•  Malý Leader Brněnska 2020 – 3 projekty v celkové výši požadované dotace 15 700 Kč
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Projekty Místních akčních plánů vzdělávání (MAP) II

Od 1. 10. 2018 realizuje MAS Brána Brněnska, z.s. projekty MAP Kuřim II a MAP Rosice II, kte-
rými navazuje na úspěšné projekty MAP v ORP Kuřim a ORP Rosice. Projekty dojde k pokra-
čování MAP (Místního akčního plánu) pro všechny MŠ a ZŠ z území SO ORP Rosice a Kuřim. 

Předpokládané datum ukončení realizace projektů je 30. září 2022.
Projekty dojde v konečném důsledku ke zkvalitnění vzdělávání v mateřských i základních 

školách, a pokračování společného plánování v řízení škol, propojení předškolního, základního 
vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání. Dojde k zavádění řešení pro nastavení 
rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území. 

Cílem projektů je také zlepšení spolupráce a komunikace škol s rodiči, zřizovateli a ve-
řejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj 
vzdělávání dětí a žáků.

Zhodnocení roku 2020 v projektech MAP Kuřim II a MAP Rosice II

V roce 2020 proběhla dvě jednání Řídícího výboru v rámci projektů MAP Kuřim II a MAP Rosice II 
a čtyři setkání jednotlivých pracovních skupin. Co se týče pracovních skupin se velmi osvědču-
je spojení jednání dvou pracovních skupin s podobnou tématikou (např. PS čtenářská společně 
s PS pro matematickou gramotnost, PS pro polytechnické vzdělávání společně s PS enviromen-

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
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tální, PS pro fi nancování společně s PS pro rovné příležitosti). Další aktivita, která se osvědčila, 
je setkávání PS na půdě ZŠ či MŠ, která pozve ostatní do svých prostor. Dojde tak k intenzivnější 
výměně zkušeností a setkání se pro všechny zúčastněné stává velice inspirativní.

V loňské výroční zprávě byla zmíněna vydařená akce „Miniveletrh pro školy“, která se 
měla konat i v roce 2020, a to i vzhledem k projevu zájmu pracovních skupin a zástupců za-
pojených škol. Kvůli pandemii nemoci COVID-19 a s tímto souvisejícími vládními nařízeními 
se akce nekonala a byla přesunuta na rok 2021. 

V uplynulém období proběhla Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními pod-
niky, zastupiteli a dalšími aktéry u dokumentu „Zdroje a potřeby školství“. 

Na těchto setkáních byl představen dokument Zdroje a potřeby školství, který vytvořili 
učitelé zapojení do projektu MAP společně s MUDr. T. Horkou a manažery MAP. Tento doku-
ment vznikl na vícedenní teambuildingové akci s učiteli z MŠ a ZŠ, kde se otevřel prostor pro 
vzájemné sdílení názorů a vnímání problémových oblastí ve školství. Tento dokument bude 
začleněn do Akčních plánů za území ORP Kuřim a ORP Rosice.

Ověřeným nástrojem implementace MAP, který se osvědčil už v minulém období, je 
tzv. Plán aktivit na období celého školního roku, který je zpracován realizačním týmem MAP. 
Aktivity jsou rozděleny do tří kategorií: akce pro děti, semináře a sdílení praxe. V uplynulém 
období proběhlo několik prezenčních akcí. Vzhledem k situaci spojené s pandemií nemoci 
COVID-19 byly ale mnohé akce přesunuty do roku 2021 nebo zrušeny.  

V návaznosti na tento stav a nařízení vlády tým MAP zareagoval a začal realizovat webi-
náře, setkávat se s členy ŘV i členy PS v on-line prostředí. Dále bylo v tomto období započato 
zpracování metodiky pro polytechnické vzdělávání, školám byl zakoupen materiál na poly-
technické vzdělávání.

Velmi přínosné byly vzdělávací workshopy v rámci digitální gramotnosti. Workshopy 
byly určeny pro pedagogy zainteresovaných škol v projektu MAP Kuřim II i MAP Rosice II. 
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Pedagogové si zde rozšířili dovednosti na předem domluvených tématech, mezi něž patřila 
praktická cvičení v programech Google ClassRoom, Microsoft Teams, Skype aj. Vzdělávací 
workshopy byly vedeny panem Ing. Tomášem Hudečkem.

V této době úspěšně proběhly také webináře na téma čtenářské gramotnosti s Ing. V. Kře-
novskou a na téma rovných příležitostí s MUDr. T. Horkou.

Polytechnické vzdělávání

Manažeři projektů MAP navázali na úspěšný projekt Technické školky a díky podpoře projektů 
MAP Rosice II a MAP Kuřim II bylo možné dále rozvíjet polytechnickou výuku v celém území.

Workshopy probíhají s manažery Technických školek následujícím způsobem:
1. Na první setkání (workshopu) nejdříve učitelky získají teoretické informace o polytech-

nické výuce v MŠ. Následně si učitelky vyrobí jeden z výrobků, což obvykle bývá výro-
bek ze zpracovaných manuálů Technických školek. Cílem této aktivity je získat základ-
ní dovednosti, znalosti o bezpečnosti a nářadí, se kterým budou následně pracovat 
s dětmi.

2. Na dalším workshopu proběhne ukázková hodina Technických školek přímo s dětmi 
a jejich učitelkami přímo v MŠ. Cílem tohoto setkání je vytvoření emoční vazby dětí 
k dané aktivitě, posílení motivace pedagogů pro práci a rozvoj dovedností dětí zejména 
v oblastech motoriky, kreativity, týmové spolupráce apod. 

V rámci polytechnického vzdělávání a kroužku šití mají děti možnost si pod vedením zku-
šené lektorky ušít různé výrobky, například klíčenku, labyrint, peněženku, polštář, šátek 
a další. Své výrobky si mohou vyzdobit i barvami na textil různými technikami. 
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V roce 2020 bylo uskutečněno několik workshopů, které proběhly v rámci MAP Kuřim II 
a MAP Rosice II. Většina jich proběhla od počátku roku do března, kdy vláda nařídila zavření 
škol v souladu s proti pandemickými nařízeními. Později se otevřely mateřské školy, takže 
byla možnost v polytechnickém vzdělávání pokračovat. 

Webové stránky projektu: www.technicke-skolky.cz 

Moderní metody v neformálním vzdělávání na území 
MAS Brána Brněnska

Dne 1. 10. 2020 začala realizace projektu Moderní metody v neformálním vzdělávání na území 
MAS Brána Brněnska, který podala MAS ve spolupráci se 4 neziskovými organizacemi, které se 
na jejím území věnují neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže. Organizace tak mohu díky spo-
lupráci s MAS čerpat 100 % dotaci na aktivity, které povedou ke zvyšování kvality jejich práce.

Projekt zvýší kvalitu neformálního vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí pra-
covníků v neformálním vzdělávání. Projekt povede k vytvoření sítě sdílení a výměny zkuše-
ností v rámci neformálního vzdělávání, do které budou ovšem zapojeni i pedagogové. Projekt 
tak umožní zapojeným organizacím kvalitativní rozvoj a dětem a mládeži v důsledku nabídne 
nové, kvalitní a atraktivní rozvojové způsoby trávení volného času. Projekt tak přispívá k pre-
venci patologických jevů. Projekt bude realizován do 31. 8. 2023

EVROPSKÁ UNIE
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Přeshraniční spolupráce

V roce 2020 realizovala MAS Brána Brněnska 4 projekty přeshraniční spolupráce s partnery 
ze Slovenska. U všech projektů byla MAS Brána Brněnska, z.s.  přeshraničním partnerem ža-
datelů. Jednalo se o následující projekty:

1

Název projektu: Pri prameni
Žadatel: obec Belá-Dulice, Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-Dulice
Realizace projektu: 9/2019–2/2021
Cílem projektu je skrze realizaci aktivit zvýšit atraktivnost přeshraničního regionu pro oby-
vatele a návštěvníky využitím vlastního přírodního potenciálu. Hlavním výstupem projektu 
bude vybudování dvou oddychových zón v katastru obce Belá-Dulice, dále pak zmapování 
přírodních výtvorů vytvořených vodou (jeskyně, prameny, mokřady, …) a vytvoření brožury 
s mapou a popisem regionů Turka a MAS Brána Brněnska. Projekt vytvoří podmínky k dobu-
dování naučných stezek. Realizace projektu přispěje k dalšímu rozvoji lokálních služeb a tím 
i podnikatelských aktivit a zaměstnanosti v zapojených regionech.

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 
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2

Název projektu: Voňa bylin z našich regionov
Žadatel: obec Ohrady, Nový rad 267/8, 930 12 Ohrady
Realizace projektu: 10/2019–11/2020
Cílem projektu je skrze realizaci aktivit zvýšit atraktivnost přeshraničního regionu pro oby-
vatele a návštěvníky využitím vlastního přírodního potenciálu. Hlavním výstupem projektu je 
revitalizace parku a oddychové zóny v centru obce Ohrady. Zmapováním původních biotopů 
a vysazením bylinné zahrady v parku byly vytvořeny předpoklady pro propagaci zdravého 
prostředí mezi obyvateli jednotlivých regionů. V rámci projektu došlo ke sdílení zkušeností 
v oblasti vzdělávání dětí a rozvoje oblastí mezi regiony a k propagaci cestovního ruchu. 

3

Název projektu: Zabudnutá história
Žadatel: NAŠE NOLČOVO, Nolčovo 79, 039 54 Krpeľany
Realizace projektu: 9/2019–8/2020
Cílem projektu je skrze realizaci aktivit zvýšit atraktivnost přeshraničního regionu pro oby-
vatele a návštěvníky využitím vlastního přírodního potenciálu. Hlavním výstupem projektu 
bylo vybudování vyhlídkové věže (rozhledny) v obci Nolčovo spolu s oddychovou zónou, dále 
pak zmapování hradů, hradisek a rozhleden do mapy a vytvoření brožury s popisem území re-
giónu Turka a MAS Brána Brněnska. Projekt vytvoří podmínky k dobudování naučných stezek. 
Realizace projektu přispěje k dalšímu rozvoji lokálních služeb a tím i podnikatelských aktivit 
a zaměstnanosti v zapojených regionech.
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4

Název projektu: Spoznáváme sa navzájom
Žadatel: obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 038 21 Mošovce
Realizace projektu: 7/2020–12/2020
Realizací aktivit projektu došlo k částečné obnově mobiliáře Mošovského parku a k propagaci 
parku v přeshraničním regionu MAS Brána Brněnska. Výstupem projektu je zvýšení návštěvnos-
ti nejen ze strany občanů obce Mošovce, ale i z řad turistů, lázeňských hostí a přeshraničních 
návštěvníků. Projekt přispěl ke vzájemnému přiblížení regionů Turca a MAS Brána Brněnska.

Další aktivity kanceláře MAS v roce 2020

Účast na seminářích, školeních, konferencích
Z důvodu snahy o efektivní realizaci SCLLD se pracovníci kanceláře MAS účastnili školení, 
workshopů a webinářů souvisejících s vyhlašováním a administrací jednotlivých dotačních 
výzev a procesu přípravy strategie na období 2021–2027. Konkrétně se jednalo o školení ko-
nané pod záštitou MMR, MZE a SZIF. 

Zástupci MAS Brána Brněnska se rovněž zapojili do jednání na valných hromadách Ná-
rodní sítě MAS ČR a Krajské sítě MAS Jihomoravského kraje. 

Místní akční skupina se během roku 2020 rovněž snažila o to, aby se aktuální informace 
o vyhlašovaných výzvách co nejvíce dostaly do všeobecného povědomí subjektů v území. 
Z toho důvodu se účastnila jednání mikroregionů v rámci území a pravidelně navštěvovala 
z řad svých členů jednotlivé obce, neziskové organizace a zemědělce za účelem konzultací. 

Mimo seminářů souvisejících s vyhlašovanými výzvami se MAS účastnila také vzděláva-
cích akcí zaměřených na nové možnosti řešení potřeb v území.
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Místní akční skupina Brána Brněnska se zapojila do projektu Národní sítě místních 
akčních skupin ČR s názvem „MASky v obraze“. V jeho rámci se zaměstnanci MAS 
účastnili seminářů a webinářů, které byly plně hrazeny z projetu. Vzdělávání se týkalo mana-
žerských dovedností a oblastí ekonomiky, účetnictví a práva.

Realizace vzdělávacích akcí a workshopů pro veřejnost
Vedle školení pro zájemce a žadatele v rámci vyhlašovaných výzev nerealizovala MAS v roce 
2020 další semináře pro širokou veřejnost, a to především s ohledem na opatření v souvislosti 
se zamezením šíření nemoci COVID-19. Semináře byly přesouvány do on-line prostředí a na-
hrazovány formou webinářů.

Regionální značka
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. se připojila k iniciativě a spolupráci s dalšími Místními 
akčními skupinami z okolí Brna s cílem vytvoření a rozvoje regionální značky. Konkrétně se jedna-
lo o spolupráci s MAS Slavkovské Bojiště, MAS Brána Vysočiny, MAS Bobrava, MAS Pod Brněnsko. 

Koordinátorem vznikající značky a iniciativy byla MAS Slavkovské Bojiště.
Od podzimu roku 2020 jsme informovali veřejnost o připravované regionální značce a zá-

roveň zahájili komunikaci s podnikateli z našeho regionu. Vzhledem k situaci kolem nemoci 
COVID-19 proběhnou první setkání a projednávání s podnikateli regionu až během roku 2021.

Jako MAS vidíme smysl a potenciál v podpoře jednotlivých producentů skrze vizuální označení 
výrobků a služeb, které garantuje jejich původ a kvalitu. Regionální značka bude budována za pomo-
ci znalostí a zkušeností Asociace regionálních značek (dále Asociace), která již má za sebou pěknou 
řádku úspěšně rozjetých certifi kací a značek. Tato Asociace sdružuje a přímo i nepřímo podporuje 
27 regionů, pomáhá s certifi kací, publikací a propagací. Asociace stanovuje několik pravidel, která 
logicky vyplývají ze samotného pojmu „regionální značka“. Jde především o kvalitu a místní původ. 
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Webová prezentace MAS Brána Brněnska v roce 2020
O své činnosti informuje MAS širokou veřejnost prostřednictvím webových stránek MAS 
www.branabrnenska.cz. 

Na webových stránkách MAS a facebookovém profi lu MAS s názvem „Brána Brněnska žije“ 
se snažíme o zviditelnění akcí členských obcí i zájmových sdružení na území MAS a o propagaci 
dalších aktivit probíhajících v území MAS Brána Brněnska.

www.branabrnenska.cz www.facebook.com/BranaBrnenska
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MAS provozuje rovněž stránky www.technicke-skolky.cz, které slouží k prezentaci a sdílení ná-
padů v rámci projektu Technické školky pro účastníky projektu i širokou veřejnost. Stránky jsou 
nyní pro čtenáře přehlednější a atraktivnější díky modernímu vzhledu a upravené struktuře.

www.technicke-skolky.cz
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Podpora MAS Brána Brněnska, z.s. z Jihomoravského kraje

MAS Brána Brněnska, z. s. získala díky podpoře Jihomoravského kraje v roce 2020 účelovou 
dotaci ve výši 51 000 Kč, která spočívá v pokrytí režijních nákladů MAS a umožnění podpory 
malých projektů na území MAS. Částka 20 000 Kč byla použita na krytí režijních nákladů MAS. 
Částka 31 000 Kč byla pak vyhrazena na realizaci malých projektů na území MAS. Poskytnutá 
dotace představuje max. 50 % uznatelných nákladů pro stanovení výše dotace.
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Personální zajištění MAS
Předseda
Ing. Oldřich Štarha, email: starha@branabrnenska.cz

Místopředseda
Ing. Tomáš Hájek, email: hajek@branabrnenska.cz

Kancelář MAS

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Miloslav Kavka, email: kavka@branabrnenska.cz

Manažeři
Bc. Jana Šťastná, email: stastna@branabrnenska.cz
Ing. Jaroslav Martínek, email: martinek@branabrnenska.cz
Ing. Mgr. Jana Wildová, email: wildova@branabrnenska.cz
Ing. Eliška Opluštilová, email: oplustilova@branabrnenska.cz
Alexandra Stančíková, email: stancikova@branabrnenska.cz
Čestmír Šťastný, MBA, email: stastny@branabrnenska.cz
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Projekt: Moderní metody v neformálním vzdělávání na území MAS Brána Brněnska

Manažerka
Bc. Adéla Kavková, email: kavkova@branabrnenska.cz

Konzultační den je pondělí od 8.30 do 12.00 hod. v kanceláři MAS na adrese Křížkovského 
48/2, Kuřim.

Zájmové skupiny zvolené VH MAS Brána Brněnska
1. rozvoj obcí, regionů,
2. podnikání, cestovní ruch, vzdělávání,
3. sport, kultura a volnočasové aktivity,
4. zemědělství, lesnictví a životní prostředí.

Aktivity MAS v oblasti vývoje a výzkumu
V roce 2020 nebyly vynaloženy žádné náklady na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Zahraniční organizační složka
MAS neměla v roce 2020 zahraniční organizační složku.

Informace o aktivitách MAS v oblasti ochrany životního prostředí 
a pracovněprávních vztahů
MAS nevyvíjí žádnou činnost, která by měla negativní vliv na životní prostředí. MAS má k 31. 12. 
2020 7 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru na plný pracovní úvazek a 7 zaměstnanců 
na úvazek částečný. V průběhu roku 2020 byly také uzavírány dohody o provedení práce.
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Předpokládaný vývoj Místní akční  
 skupiny Brána Brněnska, z.s., 
 v roce 2021
V roce 2021 bude MAS i nadále pokračovat v realizaci SCLLD prostřednictvím rozdělování 
fi nančních prostředků v území. Výzvy by měly být vyhlašovány dle níže uvedeného harmo-
nogramu na zbývající alokace v opatřeních SCLLD 2014–2020. MAS tak bude moci podpořit 
další projekty z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního progra-
mu. Program rozvoje venkova bude přejmenován na Společnou zemědělskou politiku (SZP) 
a bude v rámci něho aplikováno tzv. přechodné období, které v následujících 2 letech umožní 
podporovat opatření ze SCLLD 2014–2020 v rámci Programového rámce PRV.

Souběžně bude věnována intenzivní práce tvorbě SCLLD na další programové ob-
dobí 2021–2027. S využitím znalostí relevantních aktérů z území MAS budou dokončeny 
práce na koncepční části SCLLD tak, aby nová strategie umožnila co nejefektivněji čerpat 
podporu z jednotlivých operačních programů i v dalším programovém období. Jakmile to 
bude možné, přistoupí MAS rovněž ke zpracování akčních plánů pro konkrétní operační 
programy.

Pracovníci MAS se budou zároveň dále vzdělávat a hledat další příležitosti podpory roz-
voje území nezávisle na operačních programech provázaných se strategií.
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MAS bude hledat cesty, jak podpořit rozvoj regionu skrze realizaci vlastních projektů 
vytvářených ideálně ve spolupráci s partnery z území. Pokud to bude možné, bude dále roz-
víjena i oblast mezinárodní spolupráce.

Dalším cílem je udržet nastolený trend podpory vzdělávání v regionu. MAS Brána 
Brněnska, z.s. úspěšně realizuje dva projekty MAP Kuřim II a MAP Rosice II, díky kterým je 
možné podpořit všech 100 % zapojených škol v daných ORP, a to především díky realizaci 
akcí, které jsou zaměřeny na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, na podporu 
rovných příležitostí ve vzdělávání a na podporu volitelných oblastí – zde konkrétně polytech-
niku a enviromentální oblast.
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Předpokládaný harmonogram výzev MAS pro rok 2021

Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita

12. výzva IROP: Místní akční skupina MAS Brána 
Brněnska, z.s., -IROP- Komunitní centra a sociální služby Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center

13. výzva IROP: Místní akční skupina MAS Brána 
Brněnska, z.s., -IROP- Dopravní infrastruktura Terminály a parkovací systémy, Bezpečnost dopravy

Výzva PRV č. 8
Fiche č. 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností
Fiche č. 6 Neproduktivní investice v lesích
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MAS Alokace výzvy

Plán vyhlášení výzvy Plán příjmu žádostí 
o podporu

Plán ukončení příjmu 
žádostí o podporu Celková alokace (CZK)

03/2021 03/2021 06/2021 1 714 274,73 Kč

03/2021 03/2021 06/2021 1 200 000 Kč

02/2021 03/2021 3/2021
3 461 536 Kč

2 239 164 Kč
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Finanční zpráva a hospodářský 
 výsledek 2020 

Aktiva (v tis. Kč) k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020
Aktiva celkem 5606 7461
Dlouhodobý majetek celkem 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0 0
Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 0 0
Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 0 0
Krátkodobý majetek celkem 5606 7461
Zásoby 0 0
Nedokončená výroba 0 0
Výrobky 0 0
Pohledávky celkem 665 692

Rozvaha
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Aktiva (v tis. Kč) k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020
Odběratelé 0 0
Poskytnuté provozní zálohy 0 4
Pohledávky za zaměstnanci 2 0
Ostatní daně a poplatky 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem 663 453
Jiné pohledávky 0 235
Krátkodobý fi nanční majetek 4941 6769
Pokladna 0 0
Účty v bankách 4941 6769
Jiná aktiva celkem 0 0
Náklady příštích období 0 0
Příjmy příštích období 0 0
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Pasiva (v tis. Kč) k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020
Pasiva celkem 5606 7461
Vlastní zdroje celkem 804 862
Jmění celkem 178 178
Vlastní jmění 178 178
Fondy 0 0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0
Výsledek hospodaření celkem 626 684
Účet výsledku hospodaření 58
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 116 0
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 510 626
Cizí zdroje celkem 4802 6599
Dlouhodobé závazky celkem 452
Dlouhodobé úvěry 452
Krátkodobé závazky celkem 2 485
Dodavatelé 0 0
Přijaté zálohy 0 0
Zaměstnanci 0 0
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 2 0
Závazky k institucím soc. zabezpečení 
a veřejného zdrav. pojištění

0 0

Ostatní přímé daně 0 0



52

Pasiva (v tis. Kč) k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020
Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 0 0
Jiné závazky 0 485
Dohadné účty pasivní 0 0
Jiná pasiva celkem 4800 5662
Výnosy příštích období 4800 5662 

Komentář k významným položkám rozvahy

Stav majetku a závazků k  31.12. 2020 v Místní akční skupině Brána Brněnska,z.s., je následující:

a) aktiva 

Pohledávky 692 tis. Kč
Na řádku 64 rozvahy je uvedena částka 453 tis. Kč.  Jde o zúčtování nároků na dotace, které 
se vztahují k nákladům vynaloženým v roce   2020, ale nebyly dosud proplaceny. Konkrétně 
se jedná o nárok na dotaci, a to na projekt A-MMR2-MAS Brána Brněnska 2019-2023 – nákla-
dy na provoz a vybavení kanceláře. Druhou položkou jsou jiné pohledávky, jedná se o částku 
235 tis. Kč a jsou to vyplacené zálohy partnerům dotačního projektu MM-Moderní metody 
v neformálním vzdělávání na území MAS Brána Brněnska. Poslední pohledávkou je pohledáv-
ka z titulu uhrazené zálohy na nákup materiálu ve výši 4 tis. Kč.
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Krátkodobý fi nanční majetek celkem 6 769 tis. Kč
Krátkodobý fi nanční  majetek  představují pouze  peněžní  prostředky  deponované na dvou 
bankovních účtech v České spořitelně, a.s.

b) pasiva

Pasiva MAS BB v souhrnné výši 7 461 tis. Kč jsou součtem vlastních zdrojů MAS BB ve výši 
862 tis. Kč a  6 599 tis. Kč cizích zdrojů.

Jmění celkem 178 tis. Kč
Představuje hodnotu majetkového vkladu zakladatelů účetní jednotky.

Výsledek hospodaření celkem 684 tis. Kč
Jedná se o účetní zisk za rok 2013 = 221 tis. Kč + ztráta z roku 2012 = -112 tis. Kč + účetní 
zisk za rok 2014=322 tis. Kč + účetní ztráta z roku 2015 = -128 tis. Kč + účetní zisk z roku 
2016 = 81 tis. Kč+ účetní zisk z roku 2017 = 48 tis. Kč + účetní zisk z roku 2018 = 79 tis. Kč 
+ účetní zisk za rok 2019 = 116 tis. Kč + účetní zisk za rok 2020 = 58 tis. Kč

Cizí zdroje celkem za 6 599 tis. Kč jsou tvořeny dlouhodobým závazkem ve výši 452 tis. Kč, krátko-
dobým jiným závazkem v hodnotě 485 tis. Kč a výnosy příštích období v celkové výši 5 662 tis. Kč.

Dlouhodobý závazek 452 tis. Kč 
Tyto fi nanční prostředky jsou určeny pro předfi nancování projektu A-MMR2 – MAS Brána 
Brněnska 2019-2023 - náklady na provoz a vybavení kanceláře. Tento dlouhodobý úvěr po-
skytla Česká spořitelna, a.s. 
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Jiné závazky 485 tis. Kč
Část z již přijaté dotace na projekt MM-Moderní metody v neformálním vzdělávání na území 
MAS Brána Brněnska určené pro všechny 4 partnery tohoto projektu, vztahující se k nákla-
dům, které zatím nebyly partnery projektu vyúčtovány.

Jiná pasiva – Výnosy příštích období 5 662 tis. Kč
Skládá se ze tří položek. Prvním výnosem příštích období je část přijaté dotace na fi nancování 
projektu – CC MAP Kuřim II (2 566 tis. Kč), která bude využita na fi nancování tohoto projektu 
v následujících letech.  Druhým výnosem příštích období je část přijaté dotace na fi nancování 
projektu – DD-MAP Rosice II (2 991 tis. Kč), která bude využita na fi nancování tohoto projektu 
v následujících letech.  

Posledním výnosem příštích období je část přijaté dotace na fi nancování projektu – MM-
Moderní metody v neformální vzdělávání na území MAS Brána Brněnska (105 tis. Kč), která 
bude využita na fi nancování nákladů tohoto projektu v roce 2021.
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Výkaz zisku a ztráty
Náklady (v tis. Kč) k 31. 12. 2020
Náklady celkem 6 978
Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 502
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 588
Náklady na cestovné 92
Náklady na reprezentaci 10
Ostatní služby 812
Osobní náklady 5 419
Mzdové náklady 4 321
Zákonné sociální pojištění 1 081
Ostatní sociální pojištění 17
Daně a poplatky 0
Daně a poplatky 0
Ostatní náklady 31
Úroky, ostatní pokuty a penále
Kurzové ztráty 
Jiné ostatní náklady 31
Dary 0
Poskytnuté příspěvky 25
Poskytnuté členské příspěvky 25
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Náklady (v tis. Kč) k 31. 12. 2020
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 0
Prodané cenné papíry a podíly 0
Daň z příjmů 1
Daň z příjmů 1

Výnosy (v tis. Kč)  k 31. 12. 2020
Výnosy celkem 7 036
Provozní dotace 6 733
Provozní dotace  6 733
Přijaté příspěvky 279
Přijaté příspěvky (dary) 16
Přijaté členské příspěvky 263
Tržby za vlastní výkony a za zboží 2
Ostatní výnosy 22
Výnosové úroky 5
Kurzové zisky 17
Výsledek hospodaření před zdaněním 59
Výsledek hospodaření po zdanění 58
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Komentář k významným položkám výkazu zisku a ztráty 

Náklady v celkové výši 6 978 tis. Kč, které lze položkově rozdělit takto:
Spotřebované nákupy a nakupované služby za 1 502 tis. Kč
Spotřeba materiálu za 588 tis. Kč
V rámci projektu A-MMR2-Podpora MAS BB 2019-2023-provoz a vybavení kanceláře byl spo-
třebován materiál ve výši 87 tis. Kč, další částkou jsou materiálové náklady za 182 tis. Kč, 
které byly spotřebovány u projektu CC-MAP Kuřim II a 275 tis. Kč u projektu DD – MAP Rosice II. 
Další materiálové náklady byly ve výši 37 tis. Kč  u projektu CH-Podpora MAS BB. Náklad za 
7 tis. Kč byl spojen s projektem MM –Moderní metody v neformálním vzdělávání na území 
MAS Brána Brněnska.

Cestovní náklady s hodnotou 92 tis. Kč 
jsou spojeny s projektem - A-MMR2 - 16 tis. Kč, CH-Podpora MAS BB - 10 tis. Kč. CC MAP Kuřim 
II – 39 tis. Kč, DD – MAP Rosice II – 26 tis. Kč,  MM -Moderní metody v neformálním vzdělávání 
na území MAS Brána Brněnska – 1 tis. Kč.

Náklady na reprezentaci ve výši 10 tis. Kč.
je částka, která byla použita na úhradu vzniklých nákladů za občerstvení v rámci projektů: CC 
MAP II Kuřim-6 tis. Kč, DD MAP II Rosice-4 tis. Kč.

Ostatní služby za 812 tis. Kč: 
Jsou to náklady na služby u jednotlivých projektů v tis. Kč. 
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A-MMR2 588
CC-MAP II Kuřim   85
DD-MAP II Rosice   94
CH-Podpora MAS BB   44
MM-Moderní metody v neformálním vzdělávání na území MAS Brána Brněnska     1
Celkem projekty (A až Ž) 812

Další nákladovou položku představují osobní náklady v celkové výši 5 419 tis. Kč. Jedná 
se o náklady mzdové, v částce  4 321 tis. Kč, zákonné sociální a zdravotní pojištění v hodnotě 
1 081 tis. Kč a zákonné pojištění zaměstnanců 17 tis. Kč.

A-MMR2 2 160
CC-MAP Kuřim II 1 544
DD-MAP Rosice II 1 655
CH-Podpora MAS BB        5
MM-Moderní metody v neformálním vzdělávání na území MAS Brána Brněnska      55
Celkem projekty (A až Ž) 5 419
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Ostatní náklady ve výši 31 tis. Kč představují bankovní poplatky v částce 6 tis. Kč, 24 tis. Kč 
představuje nákladové zúčtování nevyplacené dotace na projekt J – Společné Technické škol-
ky a zbylou částku 1 tis. Kč představují úroky a penále.

Dále spolek uhradil členské příspěvky v celkové výši 25 tis. Kč.  NS MAS (15 tis. Kč) a KS 
MAS (10 tis. Kč).

Poslední nákladovou položkou je uhrazená daň z přijatých úroků na běžný účet spolku 
v hodnotě 1 tis. Kč.

Hospodaření MAS BB skončilo účetním ziskem ve výši 58 tis. Kč. Tento zisk je dán rozdí-
lem výnosů a nákladů. 

Výnosy v celkové výši 7 036 tis. Kč realizovala MAS BB  pouze z hlavní činnosti. 
Ostatní výnosy ve výši 22 tis. Kč jsou výnosy z přijatých úroků na běžném účtu (5 tis. Kč) 

a kurzové zisky ( 17 tis. Kč) vzniklé na základě přepočtu koruny a eura při výplatě dotace za 
projekt z roku 2018 a 2019 – J-Společné technické školky.

Tržby  za vlastní výkony a zboží celkem za 2 tis. Kč jsou za uspořádání semináře v ma-
teřské škole.

Přijaté  příspěvky celkem za 279 tis. Kč se skládají z přijatých členských příspěvků, které 
jsou na základě vystavených faktur v celkové výši 263 tis. Kč a přijatých darů za 16 tis. Kč.

O provozní dotaci bylo účtováno do výnosů v částce 6 733 tis. Kč.
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Výkaz cash fl ow
Označení Skutečnost
P Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období 4 941
Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 59
A.1 Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1. Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek a umořování opravné položky 
k nabytému majetku

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 
A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) -5

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 
kapitálu a mimořádnými položkami 54

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu  1 318

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení 
a dohadných účtů aktivních -27

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních

1 345

A.2.3. Změna stavu zásob
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 1 372
A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) 5



62

Označení Skutečnost
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období -1
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.**+A.3.+A.4.+A.5.+A.6.) 1 376
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

C.1. Dopady změn dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků, které spadají 
do oblasti fi nanční činnosti 452

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti 452
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A.***+B.***+C.***) 1 828

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 
(P.+F.) 6 769

Náklady a výnosy na hlavní činnost a správu spolku
Náklady v tis. Kč 

k 31. 12. 2020
Výnosy v tis. Kč 

k 31. 12. 2020
Mzdové náklady včetně odvodů
Cestovné
Spotřeba materiálu
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Náklady v tis. Kč 
k 31. 12. 2020

Výnosy v tis. Kč 
k 31. 12. 2020

Přijaté dary
Externí služby
Daň z příjmů  1
Výnosové úroky 5
Členské příspěvky 25 263
Celkem náklady a výnosy na správu společnosti 26 268
A-MMR2-náklady na provoz a vybavení kanceláře             2 851              2 709
CC-MAP Kuřim II-Místní akční plán pro ZŠ a MŠ v ORP Kuřim             1 857              1 856
DD-MAP Rosice II-Místní akční plán pro ZŠ a MŠ  
v ORP Rosice

             2 053              2 053

MM-Moderní metody v neformálním vzdělávání 
na území MAS Brána Brněnska

 63                   63

CH-Podpora MAS BB                 103                   67
J-Společné Technické školky   25  18
H-Seminář    0   2     
Celkem              6 978             7 036
Hospodářský výsledek 58
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