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Informační periodikum Místní akční skupiny
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Aktuální
informace

Místních akčních skupin ČR

Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém
kraji
Již posedmé mohou začínající podnikatelé zažádat
o dotaci z dotačního programu Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022, jehož cílem
je rozvoj podnikatelského prostředí regionu.
-

Podat žádost o dotaci lze od 7. března 2022 do 11. března 2022.

-

Maximální částka, kterou lze od kraje v rámci dotace získat, je 200 tisíc korun, minimální pak 50
tisíc korun.

-

O finanční prostředky může požádat každý malý začínající podnikatel se sídlem v Ústeckém kraji,
který získal či získá oprávnění k podnikání v roce 2021 nebo 2022.

-

O dotaci mohou žádat i Studenti - podnikatelé️

-

Podrobnosti najdete zde

www.maskaszk.cz
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V roce 2022 budete moci opět čerpat příspěvek na výměnu Vašich zastaralých kotlů určený nízkopříjmovým domácnostem, který Vám pokryje až 95% nákladů! Dejte nám prostřednictvím ankety vědět, kolik
z Vás má o dotaci potenciální zájem – odvíjí se od něho množství peněz, které budou kraji přiděleny!
https://bit.ly/kotlíková_dotace_2022_anketa
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POZVÁNKA NA WEBINÁŘE

Káva se SFŽP ČR
aneb co nového chystáme
pro obce a města

Plánujete ve své obci stavbu kanalizace, vodovodu nebo čistírny odpadních
vod? Rádi byste snížili energetické nároky veřejných budov, zlepšili
nakládání s odpady nebo připravili svoji obec na změnu klimatu, například
efektivnějším hospodařením s dešťovou vodou nebo naopak vybudováním
protipovodňových opatření? Potom byste si neměli nechat ujít cyklus
webinářů, který pro vás připravil Státní fond životního prostředí ČR.

Na webinářích vás provedeme dotacemi napříč všemi našimi dotačními programy a prostor
samozřejmě bude i pro vaše dotazy a následnou diskuzi. Stačí si jen vybrat téma a čas, který
preferujete, uvařit si kávu a online se připojit. My vám naservírujeme vše potřebné.
Ranní blok proběhne v čase od 830–930, odpolední v čase od 1630–1730.
V obou blocích budou prezentována stejná témata.

Pondělí 10. ledna 2022
Vodohospodářská infrastruktura
• kanalizace, ČOV, pitná voda (I. Vráblíková, M. Slezák)
– připravované výzvy v OPŽP 2021–2027, podmínky a kritéria přijatelnosti
– domovní čistírny odpadních vod (výzva č. 7/2021 NPŽP), zdroje pitné vody
(výzva č. 9/2021 NPŽP)
• protipovodňová opatření (J. Matějka)
– probíhající 159. výzva OPŽP 2014–2020
– připravované výzvy v OPŽP 2021–2027, podmínky a kritéria přijatelnosti
• hospodaření s dešťovou vodou (J. Matějka)
– Národní plán obnovy – hospodaření s vodou v obcích (výzva č. 10/2021 NPŽP)
– navazující podpora z OPŽP 2021–2027
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Úterý 11. ledna 2022
Energetické úspory a obnovitelné zdroje
• zateplení, výměna zdrojů, výstavba v pasivu, využívání obnovitelných zdrojů energie
(B. Polak)
– připravované výzvy z OPŽP 2021–2027 pro stávající veřejné budovy i novostavby
– Národní plán obnovy – energetické úspory veřejných budov (výzva č. 12/2021 NPŽP)
– kritéria přijatelnosti projektů – rozdíly oproti stávajícímu období, nové podmínky
– provázanost jednotlivých programů a možnosti podpory – NPO, OPŽP, ModFond
Ochrana ovzduší, klima a energie
• emise ze stacionárních zdrojů (výzva č. 14/2021 NPŽP), Pakt starostů a primátorů
pro klima a energii (výzva č. 13/2021 NPŽP) (M. Slezák)
• projekty na ochranu ovzduší – možnosti podpory pro obce a města (B. Polak)

Středa 12. ledna 2022
Odpady
• připravované výzvy z OPŽP 2021–2027, podmínky a kritéria přijatelnosti (T. Prokop)
• projekty na materiálové a energetické využití odpadů (sběrné dvory, třídicí linky, úprava
a zpracování kalů z ČOV ad.) (T. Prokop)
• předcházení vzniku odpadu (kompostéry, RE-USE centra, potravinové banky, prevence vzniku
odpadů z jednorázových obalů a nádobí) (T. Prokop)
• sanace skládek a SEZ v OPŽP – možnosti podpory (T. Prokop)
• odstranění černých skládek (výzva č. 11/2021 NPŽP) (M. Slezák)
Čtvrtek 13. ledna 2022
Příroda a krajina
• dotace na výsadbu stromů (výzva č. 4/2021 NPŽP) (M. Slezák)
• připravované výzvy z OPŽP 2021–2027, podmínky a kritéria přijatelnosti (J. Matějka)
– tůně, malé vodní nádrže, revitalizace a renaturace vodních toků a niv
– tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní
a větrné erozi
– zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně

Webináře budou probíhat přes platformu MS Teams. Není potřeba se předem registrovat.
Připojením účastník souhlasí s pořízením záznamu webináře a jeho umístěním na webové
stránky SFŽP ČR.

Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha • tel.: 267 994 300 • www.sfzp.cz
Zelená linka pro žadatele o dotace 800 260 500 • info@sfzp.cz
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MAS vyhlásila 18. výzvu k podávání přihlášek k certifikaci značkou „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt“.
Všechny informace se dozvíte po klinutí na plakátek (viz výše), text a zásady a přihlášku pak zde:
-

Výzva

-

Zásady a přihláška

nebo Vám je poskytně telefonicky na tel. č. 724 960 964 p. Jana Nováková.
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Energetické komunity
Záměr a aktuální příklady z praxe

Uvažujete o založení energetické komunity
ve Vašem městě? Zajímá Vás aktuální dění v
jiných městech? Znáte pojem energetická
komunita a chtěli byste o něm vědět víc?
Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte
20. ledna ve 13:00 od těch nejpovolanějších.
Na akci vystoupí Martin Bursík (energetická
komunita hl.m.Prahy), Jiří Krist (energetická
komunita v rámci místních akčních skupin),
Michaela Valentová (ČVUT) a další.

https://zoom.us/webinar/register/WN_8KikbZzPQVK9aPG5PcnUUg
Registrace zde: https://zoom.us/webinar/register/WN_8KikbZzPQVK9aPG5PcnUUg
Od 10:00 dopoledne stejný den máte navíc příležitost nahlédnout k našim kolegům z Řecka a
Bulharska. V Řecku vzniklo v posledních letech již více než 300 energetických komunit využívajících
všechny druhy obnovitelných zdrojů energie, nejrůznější právní formy a ekonomické modely.

Podrobnější informace budou následovat.

Těšíme se na viděnou!
Za tým SEVEn
Václav Šebek
vaclav.sebek@svn.cz

www.maskaszk.cz
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Pozvánka
do Nové Vsi v Horách
Pracovníci Oblastního muzea a galerie v Mostě ve spolupráci s obcí Nová Ves připravili malou expozici,
která návštěvníkům umožní nahlédnout do historie života krušnohorských obyvatel s jejich nelehkou
obživou v zemědělství, kterou po útlumu hornické činnosti doplňovali řadou typických řemesel. Výstava
je k vidění v informačním středisku v Nové Vsi v Horách.
zdroj: FB Novoveské muzeum, foto Josef Pešír
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Na Chomutovsku je i v letošním roce Tříkrálová sbírka pořádána, stále díky coronaviru, v „úsporném“
režimu. Po kostelích je instalováno 12 kasiček, další dvě jsou v obchodech. V okolí Chomutova chodí
dvě kolednické skupiny. Nejpohodlněji můžete přispět formou on-line darování. Stačí kliknout na obrázek (plakát) Tříkrálové sbírky na této stránce. Následně kliknete na „darovat on-line“, vyberete si částku,
kterou chcete darovat nebo zadáte částku vlastní a nakonec vyberete, komu má být příspěvek připsán.
Stačí napsat „Chomutov“ nebo „43001“, potvrdit a vybrat způsob úhrady. Jde to snadno.

K čemu Váš příspěvek v Oblastní charitě Chomutov pomůže?
Váším příspěvkem podpoříte např. rodiny s dětmi, které mají postižení, zajištění nákupu kompenzačních
pomůcek a hraček pro rozvoj těchto dětí. Materiální pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi - pomoc
zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, včetně pomoci s nákupem potravin, dětských plen a hygienických potřeb.
Provoz farní miniškoličky - důvodem provozování farní miniškoličky je zajištění potřebných sociálních
služeb a dalších aktivit s tím spojených pro děti ve věku od 2 do 6 let. Prostředky mohou být také využity
na smysluplnéí trávení volného času dětí a mládeže (zázemí je na faře v Chomutově).

www.maskaszk.cz
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Interaktivní mapy ÚK
Pokud hledáte konktérní místa, např. kde se můžete očkovat, informační centra, rozhledny a vyhlídky,
zimní střediska, kulturní památky, turistické vlakové linky a další a další, to vše v Ústeckém kraji, tak zde
je najdete https://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/.
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Kam po základní škole?
Zvažujete, kam po základní škole?
Přijďte se podívat do Městského gymnázia Jirkov.
Dny otevřených dveří se tu konaly 23. listopadu a pak se
ještě budou konat 25. ledna, kdykoli od 14 do 17 hodin.
Průvodci vám budou současní studenti. Jste srdečně
zváni!
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Více informací na www.zusjirkov.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.
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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

Nepravidelný zpravodaj MAS Sdružení Západní Krušnohoří, vydává MAS SZK, IČ
26999935, SNP 144, 431 44 Droužkovice
Registrováno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 20353
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