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Dotační program Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském 

kraji pro rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V roce 2020 Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s poprvé poskytla dotační možnost Malý 

Leader, který byl financován Dotačního programu Podpora rozvoje venkova 

v Jihomoravském kraji pro rok 2020. 

Výzva byla vyhlášena v rámci území MAS. Finanční podpora se přerozdělila nejlepším 

projektovým záměrům pro rozvoj a zlepšení kvality života našeho regionu pomocí malých 

neinvestičních projektů.  

Z dotačního titulu č.2- Podpora provozu místních akčních skupin, získala MAS pro rok 2020 

dotaci ve výši 51 000 Kč. Částka 20 000 Kč byla použita na provoz kanceláře a 31 000 Kč se 

použilo na realizaci malých projektů na území MAS.  

MAS poskytla 50 % dotace, částka byla hrazena z výše uvedené dotace. Realizátor projektového 
záměru hradil 50 % nákladů.  

 

Celkem se přihlásilo 6 žadatelů o dotaci- obec Čebín, obec Lažany, SDH Domašov, Mikroregion 
Ivančicko, SK Drásov, z.s., Trnůvka, o.p.s. . Možnost finanční podpory získali všichni, ale 
vzhledem k situaci s koronavirem byly úspěšně zrealizovány jenom tři akce- festival Čebínská 
stodola, (dotace 6 000Kč), Den otevřených dveří a otevření nových dílen SVČ Ivančice (dotace 
6 200 Kč) a akce Hasičský den (dotace 3 500 Kč). Všechny akce se konali v září, kdy byly 
zmírněné vládní nařízení.  

 

• Den otevřených dveří a otevření nových dílen SVČ Ivančice (Mikroregion Ivančicko)  

S příchodem nového školního roku přináší Středisko volného času Ivančice pro děti i dospělé 

širokou nabídku zájmových kroužků a také mnoho akcí pro veřejnost. Kroužky, kterých je letos 
více jak 70, jsou různého zaměření – sport, jazyky, keramika, hudba, tanec, technika. Opět máme 

několik novinek – 3D tisk, Mladí divadelníci, Dřevařská dílna, Robotika a spoustu dalších. Kdo 

má chuť se učit něčemu novému, svoji „parketu“ si určitě najde. Ti, kdo chtěli získat podrobné 

informace o tom, co naše organizace nabízí, jaké služby provozuje, měli možnost navštívit Den 

otevřených dveří, který se konal v pátek 11. září. Celý den měli návštěvníci možnost podrobně se 

seznámit s naší činností, nahlédnout do všech prostor, představeny byly veškeré aktivity 

organizace a také nově vybavené polytechnické dílny v zrekonstruované budově. Měli možnost 

prakticky si vyzkoušet vybavení řemeslné dílny, kovo a elektrodílny, dřevodílny, sklářské a 

hrnčířské dílny, mediálního studia informačního centra pro mládež nebo dětské dílničky. 

Připraveny byly zážitkové programy, ukázky činnosti, představili jsme zájmové kroužky a děti si 

za krásného počasí užívaly zábavné atrakce a tvořivé dílničky. Do programu se také zapojily SOS 

dětské vesničky s jednoduchými úkoly pro děti. Ve spolupráci s Mikroregionem Ivančicko se 

uskutečnil Miniveletrh firem, které prezentovaly svoje produkty.  

 

• Festival Čebínská stodola (obec Čebín) 

V sobotu 5. září se v prostorách objektu č. p. 42 a na návsi v Čebíně konal již třetí ročník akce 

Čebínská stodola. Od patnácti hodin bylo na návsi a u rybníka k vidění velké množství veteránů, 

kteří se sem přesunuly z přehlídky historických vozidel z Tišnova. V šestnáct hodin začal hlavní 

program. Starosta obce, pan Tomáš Kříž, přivítal přítomné a poté se již na podiu až do večerních 

hodin střídaly kapely hrající písničky z žánru country a bleugrass. Jednalo se o těchto pět  



 

 

uskupení: Popojedem (Březí), LSD (Lidové sdružení Drásov), Kluci od koní (Ořešín) a Cvykr 

(Brno). Pro všechny bylo  

 

připraveno bohaté občerstvení. Doprovodný program pro děti zajistil balonkář Tom, který 

modeloval z nafukovacích balonků zvířátka a různé postavičky.  

 

• Hasičský den (SDH Domašov) 

O Hasičském dnu, který byl naplánován na 12. září, se dozvěděli místní Skauti a požádali SDH o 

společnou akci, protože na stejné datum měli připravenou oslavu 30. výročí obnovení své 

organizace. Na společné schůzce se vše dojednalo a přípravy mohly začít. 

Vymysleli, v některých případech i odkoukali různé atrakce a soutěže pro děti, objednali 

předváděcí akce a pozvali zástupce okolních hasičských sborů. Přiblížil se termín konání a vše 

bylo připraveno. Tentokrát počasí přálo, že snad nemohlo být ani krásněji. 

Začátek byl stanoven na 14. hodinu, kdy bylo všechno a všichni na svých místech. Postupně se 

hřiště naplnilo asi 150 účastníky. Děti se zúčastňovaly soutěží, vyřádili se v bludišti, na skákacím 

hradu, shlédly vystoupení kouzelníka a využívaly také dětské hřiště.  

Zásahová jednotka SDH předvedla práci s AED, který je dostupný na obecním úřadě v Domašově 

a tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. V závěru dne provedla jednotka 

hašení hořící slámy. Mládenci s dýchacími přístroji na zádech, a vůlí předvést se co nejlépe, 

požár brzy uhasili. Věřím, že všichni, kteří se akce zúčastnili, nelitovali, a prožili krásné 

odpoledne. 

 

 

 

MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020 byl spolufinancován Jihomoravským 

krajem. 


