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Informační periodikum Místní akční skupiny
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Aktuální
informace

Místních akčních skupin ČR

Valná hromada spolku
proběhla 11. listopadu 2021
v kulturním domě ve Březně
a přijala toto usnesení:
1. VH schvaluje výroční zprávu o činnosti
spolku za rok 2020; (pro - 25, proti - 0 ,
zdržel se - 0)
2. VH bere na vědomí zprávu o činnosti
Kontrolního a monitorovacího výboru; (pro
- 25, proti - 0 , zdržel se - 0)
3. VH schvaluje roční účetní uzávěrku za rok
2020; (pro - 25, proti - 0 , zdržel se - 0)
4. Valná hromada schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši
164 629,69 Kč na účet 932 „nerozdělený
zisk, neuhrazená ztráta minulých let“.
(pro - 25, proti - 0 , zdržel se - 0)
5. Potvrzuje per-rollam volbu členů výběrové
komise (hlasování ukončeno 20.11.2020)
(pro - 25, proti - 0 , zdržel se - 0)

7. VH zvolila na další roční funkční období
za členy výběrové komise (VK):
-

Obec Křimov

-

Jiří Král

-

Ing. Lukáš Tomko

-

Bc. Alexander Olah

-

Ing. Jana Moutelíková

-

Romana Kášov

-

Obec Spořice

-

Mgr. Martin Reihs

-

Dana Kukačková

-

Obec Droužkovice

(pro - 25 , proti - 0 , zdržel se - 0)
8. VH vzala na vědomí informaci o pravomocném odsouzení Ing. Petra Šmída. VH
nemá námitky proti setrvání obce Hrušovany ve výkonném výboru MAS Sdružení
Západní Krušnohoří. (pro - 23, proti - 0 ,
zdržel se - 2)

6. Potvrzuje per-rollam schválení koncepční
části Strategie komunitního rozvoje MAS
Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. pro
období 2021 – 2027 (hlasování ukončeno
2. srpna 2021) (pro - 25, proti - 0 , zdržel
se - 0)

www.maskaszk.cz
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Podpořili jsme
vybudování učebny pro výuku
přírodních věd na ZŠ Krátká
V rámci projektu byla zrekonstruována učebna
přírodních věd, jejíž stav byl nevyhovující pro
potřeby moderní výuky.

Jedná se také o nový a funkční nábytek a technické vybavení potřebné pro výuku přírodních
věd.

Cílovou skupinou byli žáci ZŠ Krátká, kteří přicházeli z rodin ohrožených sociálním vyloučením
a kteří využívají v rámci výuky nebo mimoškolní
činnosti přírodovědnou učebnu.

V neposlední řadě byla vyřešena bezbariérovost
školy, a to pořízením pásového schodolezu.
Celkové náklady na realizaci celého projektu
byly 2 856 629,14 Kč.

Součástí projektu bylo také pořízení nového vybavení do zrekonstruované učebny. To přispělo k
modernější a kvalitnější výuce a zajišťuje příjemnější prostředí jak pro žáky, tak pro učitele.
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Podpoříme
drobné komunitní projekty
MAS vyhlásila již dříve avizovanou výzvu v programu
Ústeckého kraje na podporu komunitního života
na venkově v roce 2021.
Výzva byla zveřejněna na webu MAS Sdružení

Projekty budou zaměřeny na drobný komunit-

Západní Krušnohoří 3. listopadu 2021. Příjem

ní život a na spolkovou činnost v území (např.

žádostí je od 3. až do 21. listopadu 2021.

společenské, sportovní, kulturní akce, předávání
znalostí, informační akce, aktivizace místního po-

Minimální výše dotace na jeden projekt je 10 000

tenciálu). V rámci realizace těchto projektů může

Kč, maximální 30 000 Kč. Dotace smí tvořit max.

proběhnout drobná obnova a údržba občanské

85% z celkových způsobilých výdajů projektu

vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup

(minimální spoluúčast žadatele je tedy 15%).

drobných předmětů a drobného vybavení nezbyt-

Způsobilé výdaje jsou ty, které byly uhrazeny

ných pro realizaci projektu.

bankovním převodem nebo hotově v souvislosti
s realizací projektu od 1. července 2021 nejdéle

Na projekt podpořený v rámci individuální výzvy

do 31.3.2022.

MAS není možno žádat souběžně do jiných dotačních titulů nebo fondů Ústeckého kraje.

Cílem výzvy je podpořit spolkovou činnost

Žadatel smí v rámci výzvy podat jen jednu žá-

a drobný komunitní život v obcích na území MAS

dost o dotaci.

Sdružení Západní Krušnohoří . Výzvou je naplňována Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku
2027, cíl 6 Zvýšit životaschopnost venkova
a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

ODKAZ NA VÝZVU
www.maskaszk.cz
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Podpora obnovy a rozvoje
venkova
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života
jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen
dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními
tradicemi.
Příjem žádostí od 1. října do 17. prosince 2021

ODKAZ NA VÝZVU

Podpora obcí s 3 001 až 10 000
obyvateli
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života
jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen
dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.
Příjem žádostí od 1. října do 17. prosince 2021

ODKAZ NA VÝZVU
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Obchůdek 2021+
Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 085/10Z/2021 ze dne 1. 11. 2021
vyhlašuje dotační program „Obchůdek 2021+“.
Účelem Programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000
obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně
jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů
a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Žádosti se podávají od 6.12. do 20.12.2021.
V případě potřeby Vám rádi pomůžeme (info@maskaszk.cz, tel. 606 059 047).

ODKAZ NA VÝZVU
www.maskaszk.cz
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Využijte množstevních slev,
které vám přinášejí Rodinné
pasy a SENIOR PASY

Rodinné pasy můžete využít na rodinných výletech, při běžných nákupech či návštěvách kulturních
a sportovních akcí. 						

https://kraj-ust.rodinnepasy.cz/uvod

Senior pasy můžete využívat ve zdravotnictví, v lázeňství, při wellness procedurách, na cestování, na
stravování, na ubytování, na vzdělávání, při návštěvách muzeí, galerií nebo na nákupy.
								

[7]

https://www.seniorpasy.cz/ustecky-kraj/

MAS SZK

Nakoukli jsme...
tentokrát do Spořic a to prostřednictvím FB stránky obce

www.maskaszk.cz
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Fotografie jsme použili s laskavým svolením obce Spořice. A že zde máme šikovné obyvatele, že?

[9]
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Rady babky kořenářky
Ta záhadná hmota je začátek výroby kostivalového
mazání. Jeho základem je poznat kostival.
Vydloubat kořeny, vyprat je a pak při krájení na

Komu se to nechce vyrábět (je to opravdu pi-

tenké plátečky krájecí podložku, nůž a sebe

plačka, o následném odmašťování kdečeho ani

strašlivě zapatlat od tříslovin, slizu, cholinu a

nemluvě) s důvěrou se obraťte!

všeho, co je tam obsaženo. Několik dní se zahřívá ve vazelíně, cedí, čistí a stáčí. V mezičase těch

Babkou kořenářkou je v tomto případě

několik dní čistí člověk podložku, nůž a sebe...

JUDr. Hana Zvalová. S jejím svolením jsme si

Kostival je vynikající na modřiny, hojení všech

příspěvek vypůjčili z jejího FB Hana Zvalová.

možných poranění, na vazy, popáleniny, poškozené svaly, při srůstání kostí, ...

www.maskaszk.cz
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MAS SZK

VÁNOČNÍ TRH trh v Droužkovicích
bude 27. listopadu 2021
Nabízíme prodejcům možnost bezplatného zarezervování místa a stánku. V případě zájmu kontaktujte paní
Janu Novákovou, tel. 774 240 811.

www.maskaszk.cz
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MAS SZK

Více informací na www.zusjirkov.cz

www.maskaszk.cz
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MAS SZK

ŘIDIČE

sk. C pro vnitrostátní dopravu

přijme pro rozvoz zboží fa
Vaigl a syn s.r.o., Údlice
Vašim úkolem bude rozvoz zboží po Ústeckém, Plzeňském, Karlovarském
kraji a Praze. Požadujeme řidičské oprávnění sk. C, profesní průkaz, kartu
do tachografu.

životopisy posílejte

roman.vaigl@seznam.cz

nebo pro
informace volejte

777 328 138

www.maskaszk.cz
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P ředvánoční
trh

Droužkovice
27. listopadu
2021 od 9:00
Na zahradě bývalé školy bude domácí zabijačka,
prodej regionálního zboží a občerstvení.
Od 12 hod. losování tomboly.
Celou akci bude doprovázet skupina 4. cenová.
Od 14:30 hodin bude následovat v kostele sv. Mikuláše
vánoční koncert duchovní hudby.
Účinkovat bude ženský komorní sbor Krásky.

MAS Sdružení
Západní Krušnohoří
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SETKÁVÁNÍ
ŽIVÝ VENKOV

obec
Droužkovice

MAS SZK

Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2021-2027

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022

KDO MŮŽE O KOTLÍKOVOU DOTACI V ROCE
2022 ŽÁDAT A JAK SPOČÍTAT PŘÍJEM










vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti
(rodinného nebo bytového domu, bytové
jednotky
nebo
trvale
obývaného
rekreačního objektu)
průměrný čistý příjem na člena
domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než
170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a
měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob
bydlících společně se žadatelem – jsou
průměrovány
sledovány budou jen běžné příjmy za rok
2020 – zdanitelné příjmy, důchody a
vybrané typy dávek
domácnosti
složené
výhradně
z
důchodců pobírajících starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou
muset dokládat příjmy, jsou automaticky
způsobilí pro dotaci
u nezletilých dětí a studentů do 26 let se
uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Projekt bude zaměřen na nízkopříjmové
domácnosti. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou
žádat o dotaci v dotačním programu Nová zelená
úsporám. www.novazelenausporam.cz.

Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a
technologií, ze kterého budou moci vybírat nový
zdroj tepla na vytápění. Nové tepelné zdroje
splňující Směrnici o Ekodesignu, jsou uvedeny
v seznamu podporovaných výrobků a technologií
vedeném na webových stránkách SFŽP https://svt.sfzp.cz/

KONTAKTY
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory
podnikání, inovací a transformace
Ing. Tomáš Vaněk
475 657 511
vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová
475 657 279
bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková
475 657 986
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Nela Brzobohatá
475 657 368
brzobohata.n@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová
475 657 392
feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová
475 657 354
franceova.a@kr-ustecky.cz
František Minárik
475 657 363
minarik.f@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová
475 657 514
radova.k@kr-ustecky.cz
Ing. Natalie Švarcbachová 475 657 677
svarcbachova.n@kr-ustecky.cz

DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT


na výměnu kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. a
5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

VYHLÁŠENÍ ANKETY
ke zjištění zájmu o Kotlíkovou dotací v

JAK PODAT ŽÁDOST A JAKOU VÝŠI
DOTACE LZE ZÍSKAT
Žádosti bude možné podávat na krajském
úřadě v roce 2022 elektronickou formou.
Podpora bude poskytována na instalace
nových zdrojů tepla realizované od 1. 1. 2021
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s
následujícími limity:
Kotel na biomasu
Tepelné čerpadlo
Plynový kondenzační kotel

www.maskaszk.cz

Ústeckém kraji v roce 2022.

Anketu lze vyplnit na webu Krajského úřadu
Ústeckého kraje na této adrese:
KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022: Kotlíková dotace:
Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

130 000 Kč
130 000 Kč
100 000 Kč
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Stále ještě zjišťujeme:
byl by zájem o výsadbu stromů?
Národní program Životní prostředí zveřejnil výzvu
č. 5/2021 (grantové schéma) na výsadbu stromů.

Podporované aktivity:

V této výzvě jsou oprávněným žadateli (kromě

Předmětem podpory je zprostředkování zajištění

dalších nestátní neziskových organizací) také

výsadby stanovištně vhodných druhů listna-

Místní akční skupiny. MAS by byla v tomto přípa-

tých stromů spolu s multiplikací zdrojů na tuto

dě nositelem grantu (min. podpora 300 tis. Kč).

činnost a realizace souvisejících osvětových

Cíl výzvy:

akcí, jejich cílem je mimo jiné zajištění nových
lokalit pro výsadby, podpoření zájmu veřejnosti o
výsadby a zlepšení péče o vysazenou zeleň.

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v
obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím
podpory grantových schémat určených k zajiště-

Konečný žadatel:

ní výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kva-

Oprávněným konečným žadatelem mohou být

litního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních

subjekty s prokazatelným vztahem k místu reali-

extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržo-

zace projektu, s výjimkou politických stran a hnu-

vání vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů

tí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružová-

a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu

ní v politických stranách a v politických hnutích, v

občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný

aktuálním znění a organizačních složek státu.

prostor, který se stane dostupným, bezpečným a
atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity. Cílem výzvy je též iniciace subjektů
s místní znalostí (nositelů GS), za účelem mul-

Výše podpory pro
konečného žadatele:

tiplikace zdrojů financování zapojením zejména
soukromých prostředků.

může být maximálně 150 tis. Kč, přičemž dotace
je 100% způsobilých nákladů.

[19]
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Způsobilé náklady:

Termín realizace:

1. podpora na pořízení příslušného počtu jed-

srpen 2021 - cca říjen 2024 (orientačně)

notlivých vysazovaných stromů:
-

listnatý/ovocný špičák - 1 050 Kč/ks

-

ovocný strom, prostokořenný, listna-

tý strom, odrostek (121 - 250 cm), listnatý
strom, obvod kmínku v 1 metru 8-10 cm:
1 700 Kč/ks,
-

listnatý/ovocný strom, obvod kmínku

OTÁZKA ZNÍ:
Byl by zájem ze strany
možných konečných
žadatelů?

v 1 metru 10 - 12 cm: 3 300 Kč/ks
Pakliže ano, MAS podá žádost. To může udělat
-

listnatý/ovocný strom, obvod kmínku

v 1 metru 12 a více cm: 5 000 Kč/ks
2. Výdaje koncového příjemce grantu na zajištění zálivky (max. 1000 Kč/ks);

průběžně do konce roku 2023, NEBO DO VYČERPÁNÍ ALOKACE.
Z tohoto důvodu bychom Vás rádi požádali
o Vaše případné projevení zájmu. Nebudeme
podávat žádost bez toho, aniž bychom věděli,

3. Výdaje koncového příjemce grantu na publicitu projektu (max 500 Kč);
Konečný žadatel může podat v rámci jednoho
katastrálního území maximálně jednu žádost.

že bude následně o realizaci ze strany konečných
příjemců zájem. Max. podpora je 150 tis. Kč,
dolní hranice se předpokládá (stanoví případně
MAS) na cca 30 tis. Kč.
V případě zájmu nás co nejdříve kontaktujte:

Koncový příjemce grantu zajišťuje následnou

-

info@maskaszk.cz

dokončovací a rozvojovou péči po dobu alespoň

-

tel. 606 059 047

3 let od ukončení realizace projektu (tj. od ukon-

-

v kanceláři po tel. dohodě

čení výsadby) - zálivka, výchovný řez, kontrola
a odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření,od-

Pokud máte v plánu větší projekt

plevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům,

(151 - 250 tis. Kč), potom pro Vás je určena

ochrana před vlivem mrazu, doplňování mul-

výzva č. 4/2021 - Výsadba stromů - individuální

če,náhrada stromku v případě jeho úhynu apod.

projekty.

www.maskaszk.cz
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Území působnosti MAS
MAS působí na území 37 obcí v Ústeckém kraji, v OPR
Chomutov, Kadaň, Litvínov a Žatec, na území okresů
Chomutov, Most a Louny.
Pokud si chcete mapu zvětšit, klikněte do mapy a otevře se Vám stejná mapa na Google mapách.

Statutární město Chomutov nemůže být zahrnuto do území působnosti MAS, protože má víc
obyvatel, než je limit, který je 25 000 obyvatel.

[21]
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SNP 144
431 44 Droužkovice
IČ: 269 99 935
Účet: 2168097001/5500, 2405259001/5500

Kancelář
Pracovní doba pro veřejnost:
po–pá 8–12, 13–15.30 hod.
Doporučujeme si schůzku předem telefonicky domluvit.

Kontakty:
Ing. Hana Dufková, ředitelka
E-mail: hana.dufkova@maskaszk.cz
Mobil: 737 177 432
Jiří Drechsler, IT
E-mail: jiri.drechsler@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
Jana Nováková, projektová manažerka
E-mail: jana.novakova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
Anežka Ješinová, asistentka
E-mail: anezka.jesinova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
Jarmila Drábová, účetní
E-mail: jarmila.drabova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964

Výkonný výbor

www.maskaszk.cz

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

Předseda
Obec Vrskmaň
zastupuje Bc. Václav Hora, starosta
E-mail: hora@vrskman.cz
Mobil: 603 807 178
Místopředseda
Okresní agrární komora Chomutov
zastupuje Ing. Jaroslav Brožka,
Mobil: +420 603 205 477
člen
Obec Hrušovany
zastupuje Ing. Petr Šmíd, starosta
E-mail: ou-hrusovany@volny.cz
Mobil: 608 272 422
člen
Vaigl a syn spol.s r.o.
zastupuje Roman Vaigl
E-mail:vaigl.sro@tiscali.cz
Mobil: +420 777 328 138
člen
Š + Z s.r.o.
zastupuje Václav Zavaďák
Mobil: +420 606 509 480
E-mail: info@maskaszk.cz
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