Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
O spalování v kotlích, občanská vybavenost, strategie obcí
Pravidelně vás informujeme o nových aktivitách v oblasti komunitní energetiky. V posledních
týdnech byla založena energetická komise MAS a jednou z jejích prvních aktivit směrem
k občanům a ve spolupráci s obcemi jsou osvětové informační akce – první věnuje pozornost
tématu spalování v kotlích a orientaci obyvatel v dostupných možnostech při výběru nového
zařízení, MAS připravuje pomoc občanům v oblasti kotlíkových dotací, kontaktujeme a
síťujeme zájemce i odborníky v rámci Platformy pro komunitní energetiku (KE) v našem
území, kontaktní formulář a další informace najdete na našem webu pod stejným názvem.
Druhou významnou aktivitou je příprava 6.výzvy PRV, která bude zaměřena na tzv. čl. 20
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (zjednodušeně občanská vybavenost
obcí). Její prioritou je podpora činnosti spolků, např. zlepšením zázemí, často půjde o mobilní
zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost, ale může jít i o veřejná prostranství, kde se
obyvatelé scházejí, vybavení škol, podporu činnosti hasičů, obchody pro obce apod.
Počátek roku je také opět ve znamení strategických dokumentů obcí-MAS pomáhá jak
s aktualizací dokumentů, aby byla zajištěna potřebná podpora pro připravované žádosti do
nového dotačního období, tak pomáhá zajistit přípravu dlouhodobých strategických
dokumentů v obcích v souladu se svým opatřením 4.2.3: Lokálně a strategicky (sledujeme
pokrok) v nové strategii Chráníme svůj životní prostor II.
Slaďování lokálních strategií a shoda na prioritách totiž představuje dle místních aktérů
nástroj, jak účinně nakládat s dostupnými prostředky, aby se netříštily a pomohly v rozumném
čase realizovat místní cíle.
Pokračuje příprava zapojení MAS SKCH do OP TAK (operační program technologie a
konkurenceschopnost. V sekci Pro podnikatele najdete příklady plánovaných projektů, které
bude možné realizovat přes CLLD (tedy MAS) už v roce 2022. Podnikatelé mohou plánovat
projekty od 200tisíc Kč do 2 mil. Kč s cílem modernizovat, zvyšovat technologickou úroveň
svých firem a tím pádem svoji konkurenceschopnost., již evidujeme několik desítek zájemců a
další informace upřesníme koncem února.
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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