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Informační periodikum Místní akční skupiny
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Aktuální
informace

člen Národní sítě
Místních akčních skupin ČR

Podpora komunitního života
na venkově 2022

VÝZVA Č. 1
Dne 3. srpna byla vyhlášena letošní první výzva k podávání
žádostí o dotaci na podporu drobného komunitního života
v regionu působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří.
Žádosti lze podávat od 3. do 24. srpna 2022.
Cílem výzvy je podpořit spolkovou činnost

drobných předmětů a drobného vybavení nezbyt-

a drobný komunitní život v obcích na území MAS

ných pro realizaci projektu. Na projekt podpoře-

Sdružení Západní Krušnohoří. Je naplňována

ný v rámci individuální výzvy MAS není možno

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027,

žádat souběžně do jiných dotačních titulů nebo

cíl 6 Zvýšit životaschopnost venkova a Strate-

fondů Ústeckého kraje.

gie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2021 -

Výsledkem výběrového řízení bude uzavření

2027, strategický cíl „Kvalitní bydlení“, specifický

smlouvy s vybranými žadateli na spolufinancová-

cíl 2.1. Podpora spolkového a komunitního života

ní konkrétní akce.

v území.
Text výzvy najdete po kliknutí na červený rámeProjekty budou zaměřeny na drobný komunit-

ček „Výzva č. 1“.

ní život a na spolkovou činnost v území (např.
společenské, sportovní, kulturní akce, předávání
znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu). V rámci realizace těchto projektů může
proběhnout drobná obnova a údržba občanské
vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup

www.maskaszk.cz
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PŘIJÍMÁME
OBJEDNÁVKY NA

Vždy čerstvé
a chutné.
OKURKY
NAKLÁDAČKY
cena 25 Kč/kg

(balení v síti po 5 nebo 10kg)

k odběru na Dožínkách ve Vrskmani
3. září 2022
objednávat můžete tel. 606 059 047
nebo na e-mailu info@maskaszk.cz.
Uveďte množství a telefonický kontakt na Vás.

Ústecký kraj vydal zpravodaj
„červenec 2022“ a najdete v něm:
Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky
klikem do zeleného pole se dokument otevře
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Kotlíková dotace 2022
5. Výzva Ústeckého kraje
Dne 13. května 2022 byla vyhlášena nová výzva projektu kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. Projekt
bude financován v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027.
Příjem žádostí byl zahájen 15. června 2022 v 10 hodin a bude ukončen 31. srpna 2022 ve 23:00 hodin.

K 1.srpnu 2022 nebyla alokace prozatím vyčerpána. Všechny dosud podané
žádosti jsou kryty financemi.

Manuál a odkaz na el. žádost o dotaci
Další informace na webu Ústeckého kraje

www.maskaszk.cz
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Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
pro nízkopříjmové domácnosti v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2021-2027

KOTLÍKOVÁ DOTACE

PODMÍNKY A VYHLÁŠENÍ VÝZVY
Výzva je zaměřena na nízkopříjmové domácnosti
Výzva byla vyhlášená 13. května 2022

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Zahájení příjmu elektronických žádostí 15. června 2022
v 10:00:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí 31. srpna 2022 ve 23:00:00 hod.
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE
Žádat může fyzická osoba:
 vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové
jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro
rodinnou rekreaci, který zde trvale bydlí (bydliště)
 nemovitost je na území Ústeckého kraje
 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 jsou průměrovány
 sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné
příjmy, důchody a vybrané druhy dávek
 domácnosti složené výhradně z osob pobírající starobní
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně – nemusí dokládat
příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
 u nezletilých dětí a studentů do 26 let se příjmy považují za
0 Kč
 posuzují se všichni členové domácnosti, splnění kritéria
nízkopříjmové domácnosti bude posuzováno k datu
podání žádosti
Nemovitosti musí být vytápěny kotlem na tuhá paliva s
ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy. Provoz těchto
kotlů měl být původně ukončen ke dni 1. září 2022. Tento
termín by měl být odložen o 2 roky.
Žadatelé, kteří nesplňují podmínky nízkopříjmové domácnosti,
mohou žádat o dotaci v dotačním programu Nová zelená
úsporám https://novazelenausporam.cz.
DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které
jsou vedeny v Seznamu registrovaných výrobků vedeném
SFŽP ČR na https://svt.sfzp.cz
VÝŠE DOTACE
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace
na tyto nové tepelné zdroje realizované od 1. ledna 2021 ve
výši 95% ze způsobilých výdajů maximálně:
Kotel na biomasu

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

Plynový kondenzační kotel
100 000 Kč
Podpora Plynových kotlů kondenzačních je garantována
pouze v případě, že výměna již byla realizována nebo je
vystavena závazná objednávka v termínu do 30. dubna
2022.
REALIZACE VÝMĚNY
Výdaje na realizaci projektu jsou způsobilé od 1. ledna 2021
do 30. června 2025
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V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA
 na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, např. kamen
(jednotlivě stojících) či krbových vložek, stávajících kotlů
s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové
kotle a elektrokotle
 na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti
z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo
ze společných programů na podporu výměny kotlů
realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí;
 na domy určené výhradně k podnikání
 v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat
s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo
vyvlastnění)
 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti,
neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli,
u finančního úřadu, okresní správy sociálního
zabezpečení, Ministerstva životního prostředí, Státního
fondu životního prostředí České republiky nebo Evropské
unii, tj. je dlužníkem státu nebo Evropské unie
PŘÍPRAVA PODÁNÍ
 vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných
výrobků uvedený - https://svt.sfzp.cz.
 připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného
na otopnou soustavu a komínové těleso
 vyplnit elektronickou žádost o dotaci
ŽÁDOST O DOTACI
Žádost o dotaci bude možné podávat výhradně
elektronickou formou s následným doručením písemností.
Formulář žádosti o dotaci a další požadované přílohy budou
uveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje.
INFORMACE
Informace jsou na webových stránkách Ústeckého kraje

https://www.kr-ustecky.cz – Dotace-Kotlíková datace
KONTAKTY
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
Kontaktními osobami jsou:
Ing. Tomáš Vaněk
475 657 511
vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková
475 657 986
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Bc. Zdenka Broumská
475 657 225
broumska.z@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
Ing. Karolína Vachunová
478 657 943
vachunova.k@kr-ustecky.cz
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Podpořili jsme
projekt „Investice do lesních technologií“
VAIGL A SYN spol. s r.o.
Firma Vaigl a syn spol. s. r. o. v době podání žá-

úklidu lesa. Přívěs s vysokými bočnicemi a vět-

dost o dotaci rozšířila svůj obor podnikání

ším objemem umožňuje odvést z lesa najednou

o lesnickou činnost. Hospodařila na více než

více dřevěného odpadu. Kmeny a keře jsou na

4 ha lesních pozemků a nedisponovala potřeb-

přívěs nakládány manipulátorem, který žadatel

ným vybavením pro lesnickou činnost. Plán byl

vlastní. Došlo tak k časové i finanční úspoře.

rozšířit lesní pozemky, kde hospodaří o další
hektary. V současné době má žadatel tržby za
prodej štěpky a těžbu dřeva. Firma vlastní univer-

Dotace: 250.000,- Kč
Celkové výdaje projektu: 796.180,- Kč

zální traktor, manipulátor, štěpkovač a pily.
Předmětem tohoto projektu bylo pořízení přívěsu pro lesní hospodářství,
který nyní sváží větve,
kmeny, keře a štěpku z
lesa. Štěpkovač přímo
v lese naštěpkuje dřevěný
odpad (větve, listí, kůru) a
nafouká štěpku na pořizený přívěs. Proto byl pořizován přívěs s vysokými
bočnicemi. Přívěs také
slouží pro odvoz košatých
rozlámaných větví při

www.maskaszk.cz
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Strom roku
Majestátní dub pod Šumnou
V sedle pod hradem Šumburk se nachází zřícenina bývalé tvrze z 16. století, později přebudovaná
na panský dvůr. Po druhé světové válce byl dvůr znárodněn a začal chátrat. Dnes zde najdete zbytky
obvodových zdí a kleneb, mezi nimiž roste 250letý dub. Pamatuje napoleonské války, revoluci v roce
1848 i obě světové války. Jeho majestátní koruna je také častým motivem pro fotografy.
Po kliknutí na foto se otevře stránka, kde lze hlasovat a to až do 11. září 2022. Dub je zatím se 104
hlasy na 7. místě z dvanácti nominovaných.
Foto: Nadace Partnerství
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KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt
Krušnohorská paličkovaná krajka
Paličkovaná krajka se vyrábí v Krušnohoří již od

Ty předvádějí své výrobky při různých příležitos-

16. století. Hlavními pomůckami pro tvorbu pa-

tech na výstavách, společných akcí nebo ukázky

ličkované krajky je herdule naplněná různými pří-

ve školách, kde si mohou děti tuto ruční práci

rodními materiály, stojánek na herduli, podvinky
= vzory pro paličkování, páry dřevěných paliček,
nitě a špendlíky.

vyzkoušet na vlastní kůži. Hlavním cílem je obnovení tradice.

Paličkovaná krajka je tvořena jako prýmek nebo
nekonečná stužka, která vyniká svou pestrobarevností a samotný výrobek může být plochý
nebo prostorný.
Partnerský spolek Litvínov – klub Herdulky –
Litvínovské krajkářky, mají certifikovanou nejen
krajku jako výrobek Krušnohoří regionální produkt, ale také mají certifikaci pro zážitek – Paličkování Krušnohorské krajky.
Krajkářky se scházejí každý pátek odpoledne
v prostorách zámku Litvínov, kde jsou veřejně
přístupné návštěvníky, v počtu 15-17 paličkářek.

www.maskaszk.cz
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Komunální FVE pro malé obce
Příjem žádostí od 17.8.2022 do 15.3.2023

Malé obce (do 3 000 obyvatel) mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů
na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících
rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení
spotřeby energie.

Víc informací na webu Státního fondu životního prostředí ČR.
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Dožínky

Vrskmaň
3. září 2022
od 15:00 hod

13.30 – 15.30 — spanilá jízda zemědělské techniky okresem
14.30 — hudba, stánkový prodej, občerstvení
16.00 — 22.00 kulturní program, zábava doprovodný dětský program,
výstava zemědělské techniky, letos nově ukázka historických vozidel, bohatá tombola

Okresní agrární
komora Chomutov

www.maskaszk.cz

MAS Sdružení
Západní Krušnohoří

Za podpory
Nadace ČEZ

obec
Vrskmaň

Severočeské doly a.s.
Chomutov
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Bunkry u Kadaně
Drazí fanoušci naší práce, vážené dámy a pánové, milí kolegové a kamarádi,

dovolte nám pozvat Vás na naší vzpomínkovou akci „Stáli jsme a stát budem!“ k 85. výročí výstavby
našeho opevnění na Kadaňsku.

Jedná se o dlouze připravovaný projekt našeho spolku, který má za úkol pozvednout do povědomí úsilí
vložené do výstavby těchto pevnůstek našimi pradědy, jak je hrdě a s nadějí obsazovali a jak byli poté
nuceni je zdrceni a zlomeni opouštět, neboť jim nebylo dovoleno vykonat to, proč tyto pevnosti stavěli
a obsazovali.
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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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Realizované projekty
MAS realizuje svoji strategii komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) pro období 2014 - 2020 prostřednictvím tří programových rámců a to Program rozvoje venkova (PRV), Operační program zaměstnanost
(OPZ) a Integrovaný regionální operační program (IROP).

Schválené projekty Programu rozvoje venkova najdete na mapě (klikněte do mapy, otevře se v aplikaci
google maps):

www.maskaszk.cz
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Území působnosti MAS
MAS působí na území 37 obcí v Ústeckém kraji,
v ORP 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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MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
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
Anežka Ješinová, asistentka
E-mail: anezka.jesinova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964
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
Jarmila Drábová, účetní
E-mail: jarmila.drabova@maskaszk.cz
tel. 724 960 964

Výkonný výbor
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
E-mail: bardjabrk@seznam.cz
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 Jiří Kejř
E-mail: kejr@kejr.cz
Mobil: +420 606 328 725

www.maskaszk.cz
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