
Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za září 2017 

Dobrý den,  

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci září 2017 

manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali: 

1. SCLLD MAS na období 2014-2020 

IROP: Bylo ukončeno hodnocení žádostí o podporu do výzev č. 6 a 7 ze strany MAS, žádosti byly 

předány na Centrum pro regionální rozvoj. U výzvy č. 7 bylo provedeno navýšení alokace. Probíhaly 

konzultace s žadateli. I přes urgence nebylo dosud zahájeno provádění závěrečného ověření 

způsobilosti u všech žádostí do IROPu. MAS Sokolovsko na toto nedodržení harmonogramu ze strany 

Centra pro regionální rozvoj reaguje přípravou změn výzev ve smyslu prodloužení data ukončení 

realizace projektu. Prvním krokem k této změně je schválení ze strany Programového výboru MAS 

Sokolovsko, který bude jednat na konci října. Následovat bude schválení této změny ze strany ŘO 

IROP. Žadatele budeme informovat o dalším průběhu. 

OPZ: Bylo ukončeno Závěrečné ověření způsobilosti výdajů ze strany Řídícího orgánu pro žádosti 

podané v prvních dvou výzvách CLLD. Všechny 3 projekty byly úspěšné. Dále proběhla první fáze 

věcného hodnocení pro žádosti podané do třetí a čtvrté výzvy, byly vyhotoveny expertní posudky a 

také posudky hodnotitelů z řad Výběrové komise. Následovat bude jednání Výběrové komise a 

Programového výboru. 

PRV: Během měsíce září došlo k předložení zbývajících žádostí PRV, které obsahovaly výběrové řízení 

ke kontrole na MAS a následně bylo všech 10 žádostí s výběrovými řízeními podáno v termínu na 

SZIF. U dvou žádostí byla ze strany SZIF dokončena administrativní kontrola a zaslány drobné 

připomínky k doplnění, ty byly ze stran žadatelů obratem vypořádány. Nyní bude probíhat kontrola 

ostatních náležitostí u těchto žádostí a administrativní kontroly u žádostí s výběrovými řízeními. 

Veškeré informace jsou k nalezení na našich webových stránkách http://mas-

sokolovsko.eu/sclld/zadosti/z-prv/ 

2. Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017 - Obsahem tohoto projektu 

je finanční zajištění kapacit pro realizaci výzev SCLLD, jedná se tedy o částečné úhrady výdajů 

spojených s těmito výzvami. Projekt běží dle harmonogramu. Projekt je nyní ve své závěrečné 

3. etapě, která skončí 11/2017. Na tento projekt bude navazovat projekt Posílení kapacit II, 

který potrvá až do r. 2023. 

3. MAP ORP Kraslice – Dochází k finalizaci dokumentů – Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ORP Kraslice a Strategický rámec. Probíhá příprava na jednání Řídícího výboru. Jsou 

připravovány vzdělávací aktivity na říjen a listopad. Probíhá podepisování Dohody o 

spolupráci v území ze strany všech relevantních aktérů.  

4. MAP ORP Sokolov – Dochází k finalizaci dokumentů – Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ORP Sokolov a Strategický rámec. Probíhá příprava na jednání Řídícího výboru. V rámci 

vzdělávacích aktivit proběhla stáž v lesní školce Svatošky. Jsou připravovány vzdělávací 

aktivity na říjen a listopad. Hlavní manažerka projektu aktivně připravuje projekt spolupráce 

na téma práce s nadáním včetně sestavování užší odborné skupiny. Probíhá podepisování 

Dohody o spolupráci v území ze strany všech relevantních aktérů.  



5. MAP ORP Karlovy Vary – Proběhlo jednání Řídícího výboru, na kterém byl schválen 

dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Karlovy Vary 2017- 2023“. Nyní probíhá 

schvalování ze strany zřizovatelů. V září se uskutečnilo setkání koordinátorů a dalších 

mimoškolních aktérů ve vzdělávání, dále proběhla vzdělávací aktivita „Jak zapracovat 

podpůrná opatření do činnosti školy“. Další vzdělávací aktivity jsou připravovány na říjen a 

listopad. 

6. Animace mateřských a základních škol – v současné doby není aktuální výzva na tzv. 

šablony. MAS nadále nabízí podporu při realizaci projektů a odpovídá na dotazy ze strany 

ředitel/ředitelek škol.  

7. Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko) -V současné době 

probíhá kontrola a doplňování vyúčtování předchozí etapy. Obsahově je nyní zpracováván 

tzv. Masterplan pro území města Chodova, který řeší návaznosti cyklotras na tomto území. 

V září proběhla schůzka partnerů projektu, kde došlo ke koordinaci společných aktivit 

projektu.  

8. Projekt spolupráce – čekáme na změnu pravidel pro žadatele, proběhlo zjištění zájmu o 

statická infocentra, předběžný zájem u obcí by byl. 

9. Projekty v době udržitelnosti z ROP Severozápad – Probíhá zpracování monitorovací zprávy 

v době udržitelnosti k projektu „Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení 

na systémy v sokolovské kotlině“. 

10. Ostatní: 

Manažerka MAS Sokolovsko se zúčastnila jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS v Praze, na 

programu bylo seznámení s obsahem připravované výzvy OP VVV na pokračování místních akčních 

plánů.  

MAS Sokolovsko je přidruženým partnerem mezinárodního projektu InduCult2.0. Manažeři MAS 

Sokolovsko se spolupodílejí na realizaci aktivit tohoto projektu. 

V září se konaly dvě akce v rámci Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, na jejichž organizaci se MAS Sokolovsko podílela. Jedním 

byl projekt „Tváře setkávání“, kterého se účastnili za českou stranu paní učitelky ze ZŠ Březová. Na 

jaře proběhla dvě setkání v Německu a nyní v září přivítal své kolegyně kolektiv ZŠ Březová spolu 

s panem ředitelem. Němečtí pedagogové si prohlédli školu, zavítali i do výuky a den zakončili všichni 

prohlídkou MFC Březová. Druhého projektu „Naše stromy“ se zúčastnili žáci ZŠ Truhlářská a spolu se 

svými německými vrstevníky poznávali zajímavosti z přírody v německém městě Bad Lobenstein a na 

Kladské. 

Manažerka MAS se účastnila Krajské koordinační skupiny pro podporu nadání, pořádané NIDV. 

Manažerka MAS se zúčastnila kulatého stolu v projektu Krajská rodinná politika v Karlovarském kraji. 

 


