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ÚVODEM
MAS Sokolovsko o.p.s. i v tomto období, tj. v r. 2012, bez potíží realizovala Strategický plán Leader.
Uskutečnila se 6. výzva SPL a započaly práce na nové Integrované strategii rozvoje MAS na
programové období 2014-2020.
MAS zdárně dokončila realizaci projektů „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“,
„Řemeslo má zlaté dno“ a 1. a 2. etapu projektu „Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského
lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“ (3. etapa se realizuje v r. 2013).
Myšlenky Leaderu dále rozšiřujeme navazováním plodných partnerství a můžeme konstatovat, že
jsme pro region získali další peníze. V poslední době se daří rozšiřovat smysluplné partnerství
nejen po ČR, ale i v rámci Evropy.
MAS Sokolovsko i v tomto roce vydávala 2 časopisy, jeden zaměřený na aktivity v rámci plnění
Strategického plánu Leader a jeden na oblast vlastivědného poznání našeho území. Oba tyto
časopisy jsou v elektronické podobě dostupné na webových stránkách http://mas-sokolovsko.eu.
Je proto možné konstatovat, že metoda Leader se na Sokolovsku dobře zabydlela a díky kvalitnímu
týmu spolupracovníků se můžeme těšit na další zajímavé projekty.

Ing. Ivana Jágriková
ředitelka MAS Sokolovsko

Miroslav Bouda
předseda správní rady MAS Sokolovsko

Charakteristika společnosti:
Název společnosti:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Sídlo:
Telefon:
Statutární zástupce:

MAS Sokolovsko o.p.s.
obecně prospěšná společnost
279 62 008
náměstí Míru 230, 357 61 Březová
+420 352 633 520
Ing. Ivana Jágriková – ředitelka
Miroslav Bouda – předseda správní rady

Orgány a management MAS v r. 2012:
Valná hromada členů MAS
Valná hromada členů MAS se v roce 2012 sešla 12.června 2012.
Dozorčí rada
Zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 12.června 2012.
Správní rada
Správní rada zasedala v roce 2012 celkem 4x: 21.února, 12.června, 27.června a 18.září 2012.
Na valné hromadě MAS Sokolovsko v červnu 2012 požádal o uvolnění z funkce ve správní radě Ing.
Ivan Stefan. Důvodem byl odchod do důchodu. Na jeho místo do správní rady byla navržena paní
Anna Klímová, potvrzena byla zasedáním valné hromady v červnu 2012.
Programový výbor
V průběhu roku 2012 pracoval programový výbor v tomto složení:
Předseda:
Ivo Zemek
Členové:
Jiří Majkov DR.IC.D
Ing. Jan Slíva
Ladislav Zoubek
František Fara
Mgr. Bohumír Zajíček
Ing. Zdeněk Brantl
Zasedání programového výboru se uskutečnilo 21.února a 27.června 2012.
Výběrová komise
Složení výběrové komise bylo v roce 2012 následující:
Předseda:
Bedřich Loos
Členové:
Irena Lechanová
Jan Jaša
František Bartoň

Bc. Hana Bašková
Jiří Valenta
Ing. Milan Krčín
Mgr. Soňa Kvasničková
Ing. Bedřich Líbal
Ing. Vladimír Mikeš
Zasedání výběrové komise se uskutečnilo 25. června 2012.

Přehled činností MAS v roce 2012:
Popis činnosti MAS při realizaci SPL:
V průběhu 1. čtvrtletí roku 2012 se MAS zaměřila na aktualizaci SPL a fichí č. 1 až 7. Dne 31.
ledna 2012 se v Rotavě sešel workshop za účasti 23 osob, z toho 8 členů výběrové komise, 5 členů
programového výboru, 4 členové komisí pro zapojení žen a zemědělců do činnosti MAS. Na
jednání byl řešen obsah a hodnotící kritéria všech 7 fichí, byl dojednán další postup vyhlašování
výzev pro r. 2012. Poté 21. února 2012 zasedal programový výbor MAS, který řešil dodatečné
připomínky k hodnotícím kritériím, které došly na MAS Sokolovsko poštou/elektronicky.
Programový výbor schválil konečné znění fichí a ještě tentýž den je schválila správní a dozorčí rada
MAS. V dubnu byla aktuální znění všech fichí vč. aktualizované SPL odeslána ke schválení na SZIF.
Navržené změny byly SZIFem schváleny dne 10.5.2012 v navrhovaném rozsahu.
Dne 10. května 2012 byla zveřejněna 6. výzva SPL, 16. kolo PRV. Do 6. kola bylo podáno 33 žádostí
s celkovou výší požadovaných dotačních 31.109.926,- Kč. Ze všech podaných žádostí bylo 19
doporučeno k dalšímu financování a bylo mezi ně rozděleno k financování 22.100.950,00. Kč. Po
vyhodnocení ve výběrové komisi byl zpracován longlist, předložen do programového výboru (shortlist),
který poté schválila správní rada MAS.
S výzvou bylo spojeno poradenství a konzultace potenciálním žadatelům. Náležitou
pozornost nadále věnovala MAS Sokolovsko projektům realizovaným v rámci 1. – 5. výzvy SPL PRV.
Ve všech případech byla po kontrole pracovníky MAS předložena v řádném termínu na SZIF Žádost
o proplacení a s uspokojením lze konstatovat, že při následných kontrolách ze strany pracovníků
tohoto úřadu na místě realizace projektů byly shledány pouze minimální formální či
administrativní nedostatky.
Z hlediska počtu prováděných konzultací k projektům musíme konstatovat, že počet
telefonických hovorů ani mailů průběžně nepočítáme, v podstatě je nespočetný. V rámci této
etapy byly realizovány projekty ze 4. a 5. výzvy, s čímž se spojila řada konzultací. Samozřejmostí je
řada dotazů od potenciálních žadatelů k připravované 6. výzvě. Současně probíhal monitoring a
vyúčtovávání projektů, tudíž komunikace s realizátory projektů byla prováděna v podstatě denně.
Ve dvou kontaktních místech, v kancelářích, dodržujeme pevnou pracovní dobu, denně jsme
k zastižení po celých osm hodin. Část pracovního týmu pracuje převážně v terénu.

V průběhu letních měsíců MAS výrazně navýšila počet kontrol na místě /monitoring/ již
zrealizovaných projektů, který bude provádět po dobu 5 let v rámci udržitelnosti projektů
financovaných z prostředků SPL MAS Sokolovsko. Byly zjištěny jen drobné nedostatky, které
žadatelé obratem napravili. Většinou se jednalo o chybějící popisky povinné publicity (byly
roztrhané, ukradené apod.). Z praxe rovněž vyplynulo, že příjemci mají po proplacení dotace
tendenci dokumentaci uklidit do archivu, ovšem ne úplně kompletní. Doposud se daří
dokumentaci dohledávat a archivy projektů v době udržitelnosti udržovat v pořádku. Samotná
místa realizace jsou bez chyb.

V průběhu letních měsíců byla jednou z hlavních aktivit MAS Sokolovsko také příprava na
hodnocení a účast na hodnocení MAS ze strany MZE a SZIF v Praze. Výsledek - skupina B.

Přehled projektů 6. Výzva

Název žadatele:
Tělovýchovná jednota Sokol Kraslice
Městské kulturní středisko Horní
Slavkov, příspěvková organizace
Správa pamětihodností s.r.o.
Město Kraslice
Obec Dolní Nivy
Hasiči sobě - Krásno

Název projektu:
Obnova cvičebního sálu-obnova tělocvičnyII.etapa

Modernizace služeb, poskytovaných MKS
Rozvoj tradičních řemesel na Statku Bernard
Most přes Kamenný potok v Příčné ulici
Objekt občanské vybavenosti-úprava střechy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba
nové

Centrum tradičních řemesel Královské Kurz specifické cizojazyčné komunikace pro
Poříčí o.p.s.
trhovce a řemeslníky
Rozšíření služeb při práci s kovy v obci Dolní
Rychnov
Sláma František
Obec Dolní Rychnov
Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním
Obec Hory
Zeleň u dětského hřiště a klid.zóny
Město Oloví
Rozhledna Cibulka I.etapa
Bochníček Marek
Vybavení prodejny a skladu modelů
Lokaj Vladimír
Rekonstrukce fary v Krásně
Soukupová Iveta
Interaktivní expozice života našich předků
Základní škola Habartov,Karla Čapka
119,
Stavební úpravy školní družiny
Svazek obcí Hornoslavkovsko
Dětská hřiště Hornoslavkovska
Město Kraslice
Stavební úpravy-hřbitovní kaple se zvonicí
Město Sokolov
Komunikace Novina-2.etapa
Obec Šindelová
Obnova komunikací v obci Šindelová

Částka dotace
(v Kč)

Fiche:
2

1 799 518,00

2
5
1
2

1 510 051,00
987 930,00
1 800 000,00
703 861,00

2

1 800 000,00

6

525 000,00

5
1
1
7
5
4
3

102 000,00
333 459,00
1 165 970,00
1 800 000,00
337 800,00
1 199 418,00
1 800 000,00

2
2
3
1
1

1 800 000,00
1 799 842,00
792 038,00
927 208,00
916 855,00

Realizované projekty v průběhu roku 2012:
Řemeslo má zlaté dno
Tento projekt je finančně podpořen z PRV, IV.2.1 b) přeshraniční spolupráce. Výstupem
projektu bylo vybudování dvou tzv. Klubů lidové tvořivosti (vybavení center/dílen řemesel) na
území MAS Sokolovsko a realizace série kurzů řemesel (zdarma pro účastníky). Byla
realizována výstava tradičních řemesel, proběhly exkurze na regionální výstavy do
partnerských MAS. Projekt byl ukončen k 31.10.2012
Kromě MAS Sokolovsko o.p.s. se na projektu podílely další 2 české místní akční skupiny a
1 německá. Jedná se tudíž o projekt vzájemné spolupráce.

Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské
kotlině
Od roku 2011 MAS realizuje projekt financovaný z oblasti podpory 2.1, programu ROP
Severozápad. Předmětem projektu je financování dokumentace pro územní a stavební řízení a
dále studie vedení cyklostezek a napojení a studie proveditelnosti.
V roce 2012 proběhlo vyúčtování 1. a 2. etapy projektu, 3. etapa projektu bude
realizována v r. 2013.

Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa
Od roku 2011 MAS realizuje projekt financovaný z oblasti podpory 2.1, programu ROP
Severozápad. Cílem projektu je zpracování jedné společné Vyhledávací studie proveditelnosti,
Projektové dokumentace na obnovu vybraných reliktů, Bulletinu o obnově reliktů a Studie
proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci dle pravidel ROP, za účelem přípravy projektu na
obnovu reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa.
Projekt byl ukončen a vyúčtován ve 12/2012. V současné době čekáme na úhradu dotace.
Snadněji přes překážky k podnikání
Tato žádost o dotaci byla podána v r. 2012 do OPLZZ, opatření 2.1 Posílení aktivních
politik zaměstnanosti. Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných osob nebo
osob ohrožených na trhu práce v Karlovarském kraji a to prostřednictvím poskytnutí komplexu
kvalitních vzdělávacích aktivit a podpůrných poradenských služeb pro zájemce o podnikání.
Cílovou skupinou jsou fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a dále fyzické osoby, které
jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců.
Projekt bude realizován od 4/2013.
Řemesla - od historie po nejmodernější techniky
Žádost o dotaci byla podána do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V 11/2012
proběhl podpis Dohody o poskytnutí dotace. Cílem projektu je změnit postoj žáků i rodičů k

technickým oborům - zatraktivnit technické obory a zvýšit zájem o ně. Obsahem projektu jsou
celodenní mimoškolní výuka (speciální program v muzeu řemesel, praktická část,
videoprezentace), dále počítačové modelování využitelné v řemeslech, exkurze do výrobních
podniků s environmentálním výkladem.
Projekt bude realizován od 1/2013.

To co frčí v pohraničí
Do PRV, opatření IV.2.1 byl v 10/2012 předložen projekt s názvem To co frčí v pohraničí.
Projekt prošel administrativní kontrolou. Nyní probíhá jeho hodnocení. Projekt řeší spolupráci
MAS 21, MAS Sokolovsko, MAS Český les a LAG Initiaktivkreis Tirschenreuth v oblasti vytvoření
a provázání systému podpory tradičních produktů na území geograficky na sebe navazujících
MASek.
Projekt bohužel nebyl podpořen, předpokládá se jeho zopakování v roce 2013.

Vzdělaný venkovan
Do PRV, opatření IV.2.1 byl v 10/2012 předložen projekt s názvem Vzdělaný venkovan. V
11/2012 proběhlo odstraňování administrativních připomínek k projektu. Nyní probíhá
hodnocení projektu.
Projekt je primárně zaměřen na vývoj a realizaci série vzdělávacích kurzů pro aktéry na
venkově - členy zastupitelstva a zaměstnance obcí, pracovníky neziskových organizací a
drobných podnikatelů. Partnerské MAS jsou MAS 21 a MAS Náš region.
Projekt bohužel nebyl podpořen. Nebude již v r. 2013 zopakován.

Integrovaná strategie rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020
Již na podzim 2012 začaly práce na tvorbě Integrované strategie rozvoje MAS Sokolovsko
na období let 2014-2020. V závěru r. 2012 proběhly první 2 komunitně-plánovací workshopy, v
r. 2013 budou následovat další. Současně bude probíhat analýza území MAS, která
předpokládá maximální komunikaci s partnery a širokou členskou základnou MAS.

Účast a pořádání vzdělávacích akcí:
V průběhu hodnoceného období se pracovníci a členové MAS podíleli na uspořádání řady
vzdělávacích či propagačních akcí, z nichž uvádíme např.:
Leden 2012:
Seminář Veřejné zakázky a Veřejná podpora, Karlovy Vary;
Únor 2012:
Seminář Udržitelnost projektů a Kontrola projektů, Karlovy Vary;

Březen 2012:
Seminář ekologické výchovy, Míšeň DE; Jak na projekty OPVK, Karlovy Vary;
Duben 2012:
Uplatnění asertivity v jednání s klienty, Mariánské Lázně;
Setkání obcí, mikroregionů a MAS KK na období 2014+, Karlovy Vary;
Vzdělávací akce se zaměřením na vytváření a implementaci integrovaných strategií rozvoje za
účasti všech členských zemí EÚ, více než 400 účastníků (26.-29.4.2012, Brusel);
Květen 2012:
Školení Kontrola projektu, Karlovy Vary;
Kurz německého jazyka s tématikou partnerství, výstavy, regionální rozvoj;
Červen 2012:
Školení Efektivní využívání internetu jako nástroje pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a
středních podniků, 15.6.2012 Cheb;
Červenec 2012:
Účast na konferenci, organizované v rámci projektu ReSource, v Zasavje (Slovinsko) a slavnostní
podpis deklarace za podporu regionů strukturálně postižených těžkou;
Účast na veřejné prezentaci a obhajobě MAS (MZE, Praha);
Účast v pilotním testování metodiky pro tvorbu strategií (Zemědělská universita Praha);
Září 2012:
Školení Zadávací řízení krok za krokem, 29.8.2012;
Školení Program Česko-Švýarské spolupráce, Praha 9/2012;
Říjen 2012:
Školení Projektové řízení, 1.10.2012 Cheb;
Interní školení Program Gantter pro tvorbu harmonogramů a řízení zdrojů, 2.10.2012 Sokolov;
Informační meeting k programu ROP Severozápad 23.10.2012 Karlovy Vary;
Školení: Kurz německého jazyka s tématikou partnerství, výstavy, regionální rozvoj, 25.-27.10.2012
Úborsko;
Účast na semináři k novinkám v cestovním ruchu a regionální značce KK - změna log a prezentace
subjektů v KK, 18.10.2012 Cheb;
Účast na konferenci VENKOV 2012, organizované NS MAS vč. účasti na zasedání VH NS MAS, 1.3.10.2012 Nové Hrady;
Účast na konferenci Modlitba za domov, 29.10.2012 Praha;
Uspořádání školení pro příjemce v rámci SPL leader 6.Výzva, 6.10.2012 Březová;

Listopad 2012:
Školení Motivace a odměňování, 15.11.2012 Karlovy Vary;
Účast na setkání mikroregionů a MAS KK, pořádané KK, 12.11.2012 Karlovy Vary;
Účast na workshopu k regionální značce KK a představení nového logotypu kraje, 14.11.2012
Karlovy Vary;

Prosinec 2012:
Školení Získávání a výběr zaměstnanců, 6.12.2012 Cheb;
Účast na zasedání pracovních skupin:
Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Ivana Jágriková je zapojena v pracovní skupině
Leader, která se podílí především na tvorbě a připomínkování pravidel PRV, IV.osa Leader. Toto
obnášelo pravidelnou účast na zasedání této skupiny v Praze.
Účast na zasedání Krajské sítě NS MAS - témata: informace o činnosti jednotlivých MAS KVK,
vystoupení představitelů kraje, pokrytí bílých míst, změny v organizaci a řízení KS NS MAS, návrhy
na spolupráci MAS (10.1.2012 Valeč, 7.2.2012 Březová, 19.4.2012 Ostrov nad Ohří).
Účast manažera MAS na zasedání Pracovní skupiny Leader organizované při NS MAS ČR a
poskytování informací k jednání (1.3.2012 Praha).
Účast na VH NS MAS (15.3.2012, Rumburk).
Účast manažera MAS na zasedání Pracovní skupiny Hodnocení, organizované při NS MAS ČR
a poskytování informací k jednání (23.4.2012 Praha).
Účast manažera MAS na zasedání Pracovní skupiny Standartizace a certifikace MAS,
organizované při NS MAS ČR a poskytování informací k jednání (23.4.2012 Praha).
Účast na zasedání KS NS MAS 26.6.2012 Lázně Kynžvart.
Účast na zasedání KS NS MAS 25.9.2012 Bečov nad Teplou.
Účast na zasedání KS NS MAS 7.11.2012 Valeč.
Zorganizování a zajištění zasedání KS NS MAS 12.12.2012 Březová.
Účast na zasedání pracovní skupiny pro aktualizaci Pravidel PRV,Mze, 19.9.2012 Praha.

Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS:
MAS Sokolovsko je velmi aktivní v oblasti informování veřejnosti. Vydáváme 3x ročně
zpravodaj (elektronicky i tištěný), který informuje o aktivitách MAS na svém území. Dále vydáváme
3x ročně vlastivědný časopis Sokolovsko (elektronicky i tištěný), který distribuujeme zdarma mj. i
do škol na území naší MAS. Tento časopis informuje o přírodních, vlastivědných a historických
zajímavostech Sokolovska. MAS Sokolovsko se finančně podílela na vydání bulletinu "Pojďte s námi
do přírody!", který obsahuje cyklus přírodovědných akcí pro rok 2012 v členění na jednotlivé

měsíce a je kromě našeho regionu distribuován i v okolních regionech Chebska, Karlovarska,
Mariánskolázeňska a Českého lesa.
MAS Sokolovsko uskutečnila v 1-3/2012 výstavu obrazů M. Chumana v muzeu v Horním
Slavkově. Po té byly obrazy vystaveny 4-5/2012 na Statku Bernard v Královském Poříčí.
Dne 30.října 2012 byla zorganizována akce s pracovním názvem „Cesta po projektech“, jejímž
obsahem bylo ukázat členům MAS několik projektů, které byly realizovány z výzev SPL v r. 2012 a
následně společné posezení a diskuse nad dalším vývojem MAS.
Srpen 2012 - MAS Sokolovsko propagovala své aktivity na výstavě Agrokomplex v Nitře. Se
stejným zaměřením se v tomto období zástupci MAS zúčastnili výstavy Země živitelka v Českých
Budějovicích.
V rámci realizace partnerského projektu s názvem Řemeslo má zlaté dno proběhla exkurze
do partnerských MAS (2 v ČR:12.5.2012 exkurze do MAS Krajina srdce, 16.6.2012 exkurze do MAS
Český les. 1 v zahraničí /DE/ 18.5.2012 exkurze do MAS Initiaktivkreis Tirschenreuth e.V.).
Současně jsme organizovali jednu exkurzi pro partnery projektu na území naší MAS 19.5.2012.
Slavnostní přestřižení pásky u projektu Předškolní, školní a mimoškolní péče o děti,
tělovýchovu a sport v Novém Sedle 13.7.2012 za účasti TV, občanů, dodavatele, zástupců města
ad, podpořeného v rámci 5. Výzvy MAS Sokolovsko.
Účast na komunitním projednávání projektu Rozhledna Cibulka s veřejností v Oloví
30.5.2012.
Účast na oslavě získání Modré stuhy a současně slavnostní otevření pěší zóny v obci Dolní
Rychnov, jejíž výstavba byla podpořena v rámci 6. Výzvy MAS Sokolovsko.
Účast na slavnostním otevření zrekonstruované místní komunikace Novina-projektu,
podpořeného v rámci SPL PRV, 11/2012.
Účast na slavnostním přestřižení pásky a uvedení do provozu zrekonstruované tribuny v
Habartově-projekt podpořený v rámci SPL PRV, 11/2012.
V průběhu 3. čtvrtletí 2012 až 1. čtvrtletí 2013 se MAS podílela na organizačním zabezpečení
putovní výstavy jednoho z členů MAS - Mikroregionu Sokolov-východ. Panely informovaly o
výstupech projektu RESOURCE a byly instalovány v infocentrech a na základních školách různých
měst regionu Sokolovska.

Noví členové MAS:
MAS Sokolovsko obdržela žádost o přistoupení k MAS od obce Rovná – schváleno
zastupitelstvem obce. Její přistoupení projednala a doporučila ke schválení správní rada MAS,
valnou hromadou bylo schváleno 12. června 2012.

Naopak o ukončení členství v MAS požádala obec Citice-toto bylo potvrzeno valnou
hromadou MAS. Uvedenými změnami došlo ke změně území MAS.
Zároveň bylo projednáno vystoupení člena MAS Nadace pro obnovu Krušných hor a PoohříRenesance 21 a přistoupení člena Hartenberg o.s. do MAS.

Noví zaměstnanci MAS Sokolovsko:
V zájmu prohloubení komunikace s členy a partnery MAS Sokolovsko v rámci Strategického
plánu Leader a souvisejícího prohloubení administrativní aktivity byla do MAS Sokolovsko přijata
Ing. Miroslava Gottfriedová na dobu od 1.11.2012 do 31.12.2013. DPP v souvislosti s redakcí
časopisu Sokolovsko byla uzavřena s Mgr. Bružeňákem Vladimírem.

Zpráva o hospodaření:
Účetní závěrka
MAS Sokolovsko o.p.s. vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. a Vyhlášky č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standartů. Vedením účetnictví je pověřena
firma AT Konzult, s.r.o. se sídlem v Habartově.
V roce 2012 hospodařila MAS Sokolovsko o.p.s. s výsledkem hospodaření + 111 102,-- Kč.
Oproti předchozímu roku došlo k pokrytí ztráty.
Stav peněžních prostředků k 31.12.2012
Pokladna
Účty v bankách
Závazky:
z toho jsou:
závazky vůči dodavatelům
závazky vůči zaměstnancům
k tomu spojené odvody daně z příjmu fyzických osob
Pohledávky

7 tis. Kč
-725 tis. Kč
3 626 tis. Kč
22 tis. Kč
66 tis. Kč
9 tis. Kč
4 259 tis.Kč

Jedná se o pohledávky z nesplacených finančních darů na provozní činnost společnosti a
nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků.
Dle § 19, odst. 3, Zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech musí mít MAS
ověřenou účetní závěrku auditorem. Audit za rok 2012 zpracoval Ing. Jiří Makaj – viz zpráva
nezávislého auditora.

