Na základě činnosti odborných pracovních skupin, které pracovaly na odborných
workshopech, byly jako inovativní prvek vytvořeny zájmové skupiny. Navržené činnosti
zájmových skupin vycházejí z témat jednotlivých odborných workshopů. Na základě
vyhodnocení práce a výstupů z odborných workshopů však byly pro zajištění efektivního
fungování zájmové skupiny relevantně modifikovány následovně:
1) Vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze:
a. Činnosti


Zaměstnanost, vytváření nových pracovních míst



Poradenství při volbě povolání, zprostředkování zaměstnání



Výuka, výchova a příprava na zaměstnání



Celoživotní vzdělávání



Rekvalifikační kurzy



Podpora výzkumu, vývoje a inovací



Sociální podnikání



Péče o sociálně slabé, znevýhodněné a vyloučené skupiny

b. Doporučené typy organizací
 Školy a další školská zařízení včetně nestátních
 Vzdělávací a poradenské instituce
 Zprostředkovatelé zaměstnání
 Úřady práce
 Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 10 lidí
 Odborové organizace a profesní komory
 Občané dobrovolníci
 Organizace zastupující menšiny
 Sociální podniky

2) Občanská společnost
a. Činnosti


Sociální a zdravotní péče



Činnost NNO jinde neuvedených



Péče o rodinu, děti, mládež, seniory



Provozování aktivit pro trávení volného času, jejich rozvoj



Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí



Obnova zázemí a duchovního života

b. Doporučené typy organizací


Státní organizace a organizace činné v sociální oblasti a zdravotnictví



Organizace zaměřené na kulturu, sport, volný čas, kluby důchodců, zájmové
organizace a dále organizace jinde neuvedené



Občané dobrovolníci



DDM, mateřská centra, ZUŠ



Nadace, církve

3) Konkurenceschopný a udržitelný venkov:
a. Činnosti
 Ochrana ŽP - ochrana vod; ochrana ovzduší; ochrana půdy; ochrana přírody a
krajiny; ochrana a péče o les
 Nakládání s odpady, ekologické zátěže
 Energetika, obnovitelné a vyčerpatelné zdroje energie
 Eko/agroturistika
 Environmentální vzdělávání a osvěta v oblasti udržitelného rozvoje
 Podnikání v zemědělství, v lesnictví, v cestovním ruchu
 Drobné podnikání
 Podpora cestovního ruchu, turistická a návštěvnická infrastruktura
b. Doporučené typy organizací
 Zemědělci, majitelé lesů
 Drobní podnikatelé, OSVČ do 10 zaměstnanců
 Výrobci energie z OZE
 Environmentálně orientované organizace
 Organizace zastupující zemědělce, drobné podnikatele
 Provozovatelé infrastruktury a produktů v CR
 Informační, komunikační a koordinační služby v CR
 Turistické organizace

 Občané dobrovolníci

4) Kvalita života na venkově:
a. Činnosti


Komunální politika



Provozování služeb pro obyvatele a veřejnost



Budování obecní infrastruktury



Péče o vybavenost obcí a jejich rozvoj



Dopravní obslužnost a infrastruktura



Péče o sociálně vyloučené lokality



Obnova památek

b. Doporučené typy organizací


Obce



Podniky technických služeb

V následujícím období 2014 až 2020 (resp. 2022) chceme s těmito zájmovými skupinami
pracovat a věnovat se tématům rozvoje území MAS Sokolovsko. Každý partner MAS může
být zapojen do činnosti pouze jedné z výše uvedených zájmových skupin, a to podle jeho
převažující činnosti. Je možné, že v průběhu realizace SCLLD dojde ke změnám, doplněním
či rozšířením těchto zájmových skupin.

