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informace

Místních akčních skupin ČR

Setkání MAS Ústeckého kraje

komunitní energetika

Termín

15.6.2022

POZVÁNKA

1.
Čas
Místo

Program

10:00 hodin
Výzkumné centrum RINGEN, Na Vinici 2318, 412 01 Litoměřice

Předběžný program:
1. RINGEN - energetický potenciál hlubinných geotermálních zdrojů,
technologie stimulace propustnosti hornin, mělké geotermální energie,
podzemní zásobníky energie, využívání horninové prostředí pro
ukládání a následné jímání tepla. Geotermální energie by měla do
budoucna hrát významnou roli v energetické transformaci zejména
v oblasti vytápění, včetně systémů centrálního zásobování teplem.
2. Co připravují Litoměřice dál
3. Sdružení SEMMO – Sdružení energetických manažerů měst a obcí realizace energeticky úsporných opatření, využití obnovitelných zdrojů,
související řešení v dopravě
4. SECAP – Akční plán udržitelné energetiky a klimatu
Potvrzení účasti a uvedení počtu osob za vaší MAS, prosím, do 10.6.2022
na adresu: hamplova@masceskysever.cz

V případě zájmu prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 8. června 2022
na e-mail info@maskaszk.cz . Děkujeme.
Ing. Eva Hamplová

„Podpora přípravy
projektových záměrů
v Ústeckém kraji 2022“
Účelem poskytnutí dotace je podpora obcí do

Termín zahájení realizace projektu může být nej-

5000 obyvatel na území Ústeckého kraje při pří-

dříve v den vyhlášení dotačního programu,

pravě odborné dokumentace, která bude sloužit

tj.: 14. března 2022.

pro předložení donárodních a evropských dotačních programů.

Termín ukončení realizace projektu je nejpozději
31. 12. 2023. Do tohoto data musí být ukonče-

Dotaci lze použít za účelem zpracování:

na fyzická realizace projektu (tj. jsou ukončeny
všechny aktivity, které jsou předmětem projektu

-

Energetického auditu,

a veškeré finanční operace spojené s realizací projektu (tj. jsou uhrazeny všechny náklady

-

Projektové dokumentace,

-

Hydrogeologického průzkumu (posudek),

-

Geologického průzkumu,

-

Odborné studie (např. územní, technické,

zímu souhlasu poskytovatele dotace. V případě

regulační),

vyhovění žádosti, je s příjemcem dotace uzavřen

vzniklé v rámci projektu, všechny práce, dodávky,
služby atd. jsou řádně vyfakturovány, uhrazeny a
zaúčtovány). Prodloužení délky realizace projektu je podstatnou změnou, která vyžaduje změnu
smlouvy o poskytnutí dotace a podléhá předcho-

dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace.
-

Zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních
programů

Příjem žádostí do 13.6.2022. Podrobné informace zde.
www.maskaszk.cz
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Projektové záměry
Ústecký kraj intenzivně pracuje na přípravě

dokumentace, nebo ideové záměry na někte-

čerpání finančních prostředků z Fondu spra-

ré z těchto témat?

vedlivé transformace. Jednou z možností by
pro některé MAS mohly být tzv. zastřešující

Cílem podporovaných opatření je zachování

projekty v programu Obnova území - Vyšší

hodnot průmyslového dědictví v Ústeckém

využití potenciálu průmyslového dědictví regi-

kraji, změna přístupu k ochraně a prezentaci

onu pro období 2023-2027, který se zaměřuje

průmyslového dědictví zvýšení zájmu o histo-

na změnu krajiny po hornictví.

rii a průmyslové dědictví. Důraz bude kladen
zejména na dědictví a památky spojené

Ústecký kraj konkrétně nyní jedná s Minis-

s hornickou činností.

terstvem životního prostředí o dotčeném
programovém území. To je ministerstvem
nadefinováno momentálně čistě v návaznosti
na rekultivovaná území po povrchové hnědou-

Podporovány budou následující aktivity:
-

památek a jejich zázemí a jejich zpřístup-

helné těžbě, což je v mnoha ohledech velmi

nění veřejnosti včetně navazujících služeb

limitující.
Ústecký kraj usiluje o rozšíření zájmového

-

sociální zařízení, návštěvnická centra

Most, Teplice a Ústí nad Labem, protože jsme

apod.).

přesvědčeni, že celé toto území bylo reálně
je, že zájmové území bude propojeno Páne-

-

např. aktivitami Montanregionu Krušnohoří/
Erzgebirge.
Ústecký kraj zajímá, zda s těmito tématy pracujete a zda mají obce připravené projektové
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Budování a revitalizace naučných stezek
a cyklostezek.

vní cyklostezkou. Dále chceme oživit odkaz
starého hornictví, jako je reprezentováno

Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště,

území na celou plochu okresů Chomutov,

významně těžbou ovlivněno. Náš koncept

Revitalizace technických (průmyslových)

-

Digitalizace průmyslového dědictví.

-

Rozvoj kvalitní propagace služeb a osvěty,
prezentace kraje za využití nejmodernějších nástrojů včetně digitalizace průmyslového dědictví.

MAS SZK

Co se týká projektové dokumentace na tyto

pro vynechání záměru – viz. výše) . Na jejich

aktivity, tak na přelomu roku 2022/23 bude

základě bude Ústecký kraj mimo jiné argu-

v rámci Fondu spravedlivé transformace vy-

mentovat potřebu vymezení území uvede-

psána také výzva.

nými ORP Kadaň, Chomutov, Most, Litvínov,
Bílina, Teplice, Ústí n. Labem.

Možné typy příjemců:
Pokud je známo, že se v území připravují proVlastníci a nájemci památek (dlouhodobý

jekty tematicky příbuzné, ale většího objemu,

pronájem 10 a více let); obce a jimi zřizované

kraj se to potřebuje také dozvědět, protože

a zakládané organizace; svazky obcí; spolky;

vedle zastřešujících projektů bude možné

vysoké školy; podnikatelské subjekty; státní

čerpat prostředky v rámci tematických výzev.

podniky; obecně prospěšné společnosti

Nyní je potřeba stanovit mimo jiné objemy

Min a max výše dotace: 50 tis. Kč – 5 mil. Kč
Max. možná míra dotace: 85% až 95% (pro
NNO).
Harmonogram výzvy: předpoklad podzim
2022/ začátek roku 2023
Dovolujeme si touto cestou požádat o spolupráci při sběru relevantních projektových/
ideových záměrů (absence PD není důvodem

www.maskaszk.cz

celkových alokací jak pro zastřešující projekty, tak pro tematické výzvy. Poskytnuté
informace kraj využije pro zpřesnění částek
alokací, resp. pro přesunutí z jednoho typu do
druhého, či opačně.
Prosím, pokud takové záměry máte, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@maskaszk.cz.
Předem vám velmi děkujeme za spolupráci.
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KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt
Karlátka od Švestkové dráhy
Manželé Ščepkovi jsou držitelé certifikátu Kruš-

Ručně česané a posléze ihned usušené švestky

nohoří regionální produkt od roku 2017.

bez chemických přísad, barviv a konzervantů,
pocházející ze sadu zařazeného do kontrolního

Zaměřují se na zpracování a prodej pouze vlastní

a certifikačního systému pro získání BIO certifi-

produkce ovoce tak, aby Vám mohli poskytnout

kace u MZe ČR.

100% záruku kvality a původu.
Nabídka je zaměřena na prodej malého množství vlastních produktů
z farmy přímo spotřebiteli.
Další u nás certifikované výrobky
v nabídce: Karlátka od Švestkové
dráhy – švestková povidla a Karlátka BIO – Švestkový pečený čaj od
Švestkové dráhy.
více na: https://www.karlatka.cz
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Podpořili jsme
projekt „Modernizace farmy - nákup
malotraktoru s čelním nakladačem, vidlí
na balíky a multifunkční lopaty “
Simona Bílková
Rodinný podnik, který hospodaří na 6,44 ha

nosti a modernizace farmy, dále také zajištění

travního porostu v ANC oblasti, v době podání

soběstačnost při nakládání a další manipulaci

žádosti o dotaci nevlastnil žádný zemědělský

s bioodpadem. Stejně tak i svoz balíků sena

stroj. Na veškeré činnosti, ke kterým je potře-

z luk, následné stohování balíků a další mani-

ba zem. techniky, si domlouvali služby okol-

pulace s nimi. Dojte tím také k cenové úspo-

ních zemědělců.

ře jak za služby, tak za možnost pořizování

Farma se zabývá rostlinnou (obhospodařování trvalého travního porostu sečením a pastvou) a živočišnou výrobou (chov koní a ovcí).
Chov koní je především za účelem zajištění je-

cenově výhodných větších balení podestýlky
a krmiv.
Dotace: 264 496 Kč
Celkový výdaje projektu: 440 827 Kč

jich klidného a spokojeného stáří po ukončení
jejich sportovní kariéry jak z důvodu stáří, tak
z důvodu zranění. Chov ovcí je jen pro rodinnou spotřebu, za účelem domácí porážky. Ke
zpeněžování rostlinné produkce dochází při
nadbytku posečené a usušené travní hmoty
pro potřeby podniku.
Pořízením malotraktoru s čelním nakladačem
a příslušenstvím došlo ke zvýšení samostat-

www.maskaszk.cz
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Dožínky
Vrskmaň
3. září 2022
od 15 hod

13.00 – 15.30 — spanilá jízda zemědělské techniky okresem
15.00 — hudba, stánkový prodej, občerstvení.
17.00 — 22.00 kulturní program, zábava
doprovodný dětský program, výstava zemědělské techniky

Okresní agrární
komora Chomutov

www.maskaszk.cz

MAS Sdružení
Západní Krušnohoří

obec
Vrskmaň

Severočeské doly a.s.
Chomutov

Agrozet
České Budějovice
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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

[22]

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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foto na titulní straně:

SNP 144

Ing. Josef Šenfeld

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

www.maskaszk.cz

[24]

