Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Platforma pro komunitní energetiku, konkurenceschopnost s MAS
Novým a nyní velmi diskutovaným tématem přicházejícího programového období je komunitní
energetika, protože se jedná o odvětví, které vzhledem k současné legislativě nemá v ČR dosud využitý
potenciál, v rámci EU však dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků. Výsledkem je situace, kdy
obce a místní komunita vlastní a provozují energetické zdroje využívající obnovitelné zdroje energie,
které jsou využívány k zásobování lokálních objektů a v případě přebytku odesílány dále do sítě. To je i
pro naše území MAS velká výzva, protože se jedná do budoucna o možnost energetické soběstačnosti
a nezávislosti na velkých dodavatelích. Je to nejen zdroj zisku, ale také nových pracovních příležitosti
pro místní komunitu a způsob ochrany životního prostředí.
Naše MAS chce i v této oblasti a v souladu se smyslem své existence tomuto procesu pomáhat. K
tomuto účelu vytváříme stejně jako v jiných oblastech (vzdělávání, zemědělství, sociální a zdravotní
služby, podnikání) platformu složenou z místních odborníků, zájemců o téma a realizátorů
projektů. Místní akční skupina by tak fungovala jako kontaktní bod a poradenské středisko, které
spolupracuje s dalšími experty, pro případné zájemce z různých cílových skupin – fyzické osoby, obce i
podniky. Na našem webu najdete postupně další informace a ve spolupráci s partnery bychom rádi
připravili osvětové a vzdělávací akce. V nejbližších týdnech zde najdete i požadavky na pozici
energetického manažera/koordinátora.
Obracíme se touto cestou na zájemce z řad obcí, podnikatelů i fyzických osob, kterým je téma
komunitní energetiky blízké a chtějí se do platformy zapojit. Je-li vám naše vize blízká, vyplňte
kontaktní formulář https://forms.gle/DEVduzNedxrrcxhc7 , který najdete na našem webu pod
stejným názvem.
Novinky jsou připravovány i pro mikropodniky a malé a střední podnikatele v souvislosti s avizovaným
zapojením MAS SKCH do OP TAK. V sekci Pro podnikatele najdete příklady plánovaných projektů, které
bude možné realizovat přes CLLD (tedy MAS) už v roce 2022. Aktuálně je vyjednána 50% podpora
projektů od 200tisíc Kč do 2 mil. Kč a smyslem takovýchto menších výzev je „nalákat především (ale
nejen) prvožadatele, aby se nebáli žádat a modernizovat, zvyšovat technologickou úroveň svých firem
a tím pádem svoji konkurenceschopnost. Za již zaslané záměry děkujeme, budeme vás kontaktovat
v souvislosti s přípravou výzvy na jaře 2022.
Formulář https://forms.gle/vHVXWdQXgRLauqJV6 je stále otevřen, neboť finančních prostředků má
být dostatek.
Sledujte naše aktivity na webech https://www.masskch.cz/ a http://www.map2030.cz/ a také
facebooku https://www.facebook.com/masskch
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