
Bečov nad Teplou • Teplička • Chodov
Toužim • Krásné Údolí • Útvina
Bochov • Kolová • Stanovice • Stružná
Teplá • Otročín • Prameny • Mnichov
Žlutice • Ovesné Kladruby 
Úterý • Bezvěrov • Krsy • Nevřeň
Všeruby • Úněšov • Zahrádka

Vážení a milí občané, 

rádi bychom vás informovali o tom, že pro období let 2021–2027 
se vaše obec zapojila do činnosti Místní akční skupiny (MAS) 
Kraj živých vod. Jde o společenství několika desítek subjektů jak
veřejných – obcí a svazků obcí, tak soukromých – nestátních
neziskových organizací, zemědělců, živnostníků, církevních organizací
i jednotlivých fyzických osob, které spojuje úsilí o udržitelný rozvoj
regionu na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje, jehož velkou
část tvoří také území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

DOBRÁ, ŘEKNETE SI, ALE K ČEMU JE TO DOBRÉ?

Tak tedy: Jako občan můžete využívat infrastruktury vybudované
prostřednictvím MAS v našem regionu – turistického mobiliáře
(informační tabule, odpočivadla apod.) nebo cyklostezek, zúčastnit
se námi pořádaných kulturních a společenských akcí nebo přihlásit
své děti na letní příměstské tábory. Na podporu své vlastní iniciativy
při organizaci kulturních a sportovních akcí nebo při nákupu drob-
ného vybavení pro činnost neziskových organizací můžete využít
grantového programu MAS Dr. ŽIVODA.

Jako podnikatel – at´ už v zemědělství, v potravinářské nebo
řemeslné výrobě, ale také jako nezisková organizace v oblasti
volnočasových aktivit, sociálních služeb či jiné, můžete v uvedeném
období 2021–2027 využít možností dotační podpory v rámci tzv.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 
Za tímto názvem se skrývá dokument, který umožňuje Místní akční
skupině prostřednictvím výzev k podávání projektů zprostředkovat
pro vaše investiční nebo rozvojové záměry čerpání z dotačních
programů spolufinancovaných Evropskou unií – z programu
Společné zemědělské politiky (SZP), z Operačního programu
zaměstnanost (OPZ) nebo z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Pokud máte takový jasně definovaný záměr,
neváhejte oslovit pracovníky MAS, kteří jej s vámi rádi prokonzultují
a sdělí vám, jak a kdy svůj projekt podat. 

Nevyužitá příležitost se už nemusí vrátit, a proto se těšíme 
na spolupráci, která přinese prospěch celému našemu regionu. 

více informací: www.krajzivychvod.cz
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