
MAS Sokolovsko, o. p. s.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sídlo: Nám. Míru 230, 357 61  B�ezová,  tel.: 352 466 056, I�: 279 62 008  

e-mail: mas.sokolovsko@volny.cz, www.mas-sokolovsko.eu 

 

 
 

Občasný zpravodaj č. 7  MAS  SOKOLOVSKO 
    

    

    

    

    



MAS Sokolovsko, o. p. s.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sídlo: Nám. Míru 230, 357 61  B�ezová,  tel.: 352 466 056, I�: 279 62 008  

e-mail: mas.sokolovsko@volny.cz, www.mas-sokolovsko.eu 

 

    

1. Slovo na úvod 

S příchodem nového roku 2009 jsme pro Vás již tradičně připravili stručné shrnutí našich 

aktivit v podobě Občasného zpravodaje MAS Sokolovsko. Dočtete se v něm stručné 

informace o hlavních aktivitách MAS realizovaných v druhé polovině loňského roku. A 

nebylo toho málo! 
 

 

2. Studie Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského 

lesa 

Přibližně před rokem byla MAS Sokolovsko úspěšná se žádostí o příspěvek z Programu 

obnovy venkova vyhlašovaným každoročně Karlovarským krajem. Získala dotaci na 

zpracování předběžné studie proveditelnosti projektu „Využití fenoménu zaniklých obcí 

Slavkovského lesa pro rozvoj CR“. Tato studie byla v závěru roku 2008 dokončena a 

předána statutárnímu zástupci MAS. Na lednovém zasedání si tuto studii prohlédli také 

členové správní rady MAS.  

Studie je poměrně rozsáhlá a zajímavá. Kromě podrobné analytické části, obsahuje také část 

návrhovou, kterou rozvíjí z hlediska marketingu, technického řešení a financí. Zájemcům je 

k dispozici k nahlédnutí ve formátu .pdf na stránkách MAS (www.mas-sokolovsko.eu). Pro 

zajímavost následují 2 obrázky, které představují jednu z mapovaných zaniklých obcí, Čistou. 

Tato předběžná studie je základním podkladem pro žádost o dotaci do Regionálního 

operačního programu ROP Severozápad, která bude podána do stávající výzvy (termín 

ukončení výzvy je 12. března 2009).  
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3. Žádosti o dotace podané ve 2. polovině roku 2008 

V minulém zpravodaji jste se mohli dočíst, že se nezadržitelně blíží dlouho očekávaná výzva 

do IV. osy Leader Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR. Žádost o 

dotaci vč. všech požadovaných příloh jsme podali na Státní zemědělský informační fond 

v Praze 23. října 2008. Poté byla pracovníky SZIF provedena administrativní kontrola 

projektů. V současné době probíhá  hodnocení projektů. Rozhodnutí o tom, které MAS budou 

podpořeny a které ne, očekáváme v dubnu 2009.  Zájemcům je k dispozici na stránkách MAS 

Sokolovsko tzv. Strategický plán Leader, který je zásadním dokumentem žádosti o tento tzv. 

velký Leader (www.mas-sokolovsko.eu). Tento plán představuje základní tendence činnosti 

MAS pro následujících 5 let v případě úspěchu ve velkém Leaderu – viz následující obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše MAS se také dlouhodobě snaží o rozvoj partnerství s jinými MAS (českými i 

zahraničními). Nejdále jsme v partnerství pokročili s MAS Český les, o.s., která funguje na 

území tachovského a domažlického okresu. Jedná se o MAS, která byla v tzv. velkém 

Leaderu úspěšná už v minulé výzvě. Je to tedy pro nás partner zkušený, řešící obdobné 

problémy (pohraniční oblast) a z dopravního hlediska nepříliš vzdálený.  

Společná jednání vyústila v podepsání Smlouvy o vzájemné spolupráci a poté v podání 

žádosti o dotaci na projekt s názvem „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí 

partnerských MAS“. Žádost o dotaci vč. příloh byla podána na centrální pracoviště SZIF 

v Praze dne 12. listopadu 2008 do opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce z Programu 

rozvoje venkova. Hlavním předmětem projektu spolupráce je zlepšení vzhledu vybraných 

obcí v obou partnerských MAS, které poté budou prezentovány jako vzorové obce snažící se 

o rozvoj kvality života svých obyvatel a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání a 

relaxaci. Dojde k úpravě obecní zeleně, veřejných prostranství a pořízení relevantní techniky 

pro 3 obce KMAS (koordinační MAS Sokolovsko, o. p. s.) – Rudolec, Krajkovou a Kostelní 

Břízu a 1 obec PMAS (partnerská MAS Český les, o. s.). Podrobnější informace o tomto 

projektu jsou čtenáři k dispozici na webových stránkách MAS Sokolovsko. 

V současné době probíhá administrativní kontrola podaných projektů. Výsledky hodnocení 

očekáváme v březnu či dubnu 2009.  
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4. Co nás čeká v následujících měsících 

V polovině loňského roku jsme podali žádost o dotaci do programu ROP Severozápad, oblast 

podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů cestovního ruchu. Projekt měl 

název Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko. Obsah projektu spočíval ve 

zviditelnění turistického potenciálu Sokolovska, který byl na dlouhou dobu zapomenut. Tato 

žádost bohužel nebyla úspěšná. Vzhledem k tomu, že v současné době je vyhlášena nová 

výzva do ROP Severozápad, rozhodli zástupci MAS o opětovném podání žádosti o dotaci na 

tento projekt (výzva končí 12. března 2009).  

Na polovinu února plánuje MAS uspořádat v Sokolově informativní seminář na téma 

„Garance úspor elektrické energie na veřejném osvětlení“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším úkolem je aktualizovat stav přípravy „Integrovaného projektu využití církevních 

památek pro rozvoj CR“ a připravit jej do další výzvy. 

 

Z výše uvedených informací vyplývá, že za sebou máme poměrně náročné pololetí. Proto 

držme palce, ať se naše snahy v oblasti získání dotací na rozvoj Sokolovska setkají 

s úspěchem.  

V případě zájmu Vám doporučujeme navštívit webové stránky MAS: www.mas-

sokolovsko.eu, kde se dovíte řadu informací o činnosti MAS. V případě jakýchkoli dotazů zde 

najdete také kontakty na pracovníky MAS, kteří Vám budou ochotně k dispozici.  

 

Vypracoval 27. ledna 2009: ABRI, s.r.o. facilitátor MAS  

    Ing. Miroslav Makovička, manažer MAS Sokolovsko, o.p.s.

  

 
 
  


